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ஒன் க்ெகான் 	சம்பந்தமில்லாத	கைதகளின்	ெதா ப் 	இ .	ெதாடர் 	என்
ேத னால்,	மனிதனின்	உணர்ச்சிகைள,	மனதின்	வக்கிரங்கைள,
பிரதிபலிக்கின்றன	என்ேற	ெசால்லத்	ேதான் கிற .	ஏமாற் வ ,	ஏமா வதால்
உண்டான	ஆத்திரம்,	 க்கம்,	ெபாய்	எல்லாம்	அடங்கியி க்கின்றன.	நீங்க ம்
இைவகளில்	எங்காவ 	இ ப்பீர்கள்.	அட,	காத ம்	இல்லாமலா!	ப த் ப்
பா ங்கேளன்!

நன்றி.
நிர்மலா	ராகவன்
மேலசியா
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அந்தப்	ெபரிய	மண்டபத் க் ள்	 ைழ ம்ேபாேத	ெசல்லப்பா	பாகவத க் 	நா
உலர்ந் ேபாயிற் .	ஓர ட	எ த் 	ைவக்க	 யவில்ைல.	கால்கள்	பின் க்
இ த்தன.

ேதாரணங்கள்	என்ன,	ேமைடையச்	 ற்றி	வண்ண	வண்ண	விளக் கள்	என்ன
என் ,	கல்யாணக்ேகாலத்தில்	இ ந்த 	மண்டபம்.	இ ப க் க்	 ைறயாத
வாத்தியங்கள்	அன் 	நிகழப்ேபா ம்	பாடல்	ேபாட் யின்	இ திச்	 ற் க் க்
கட் யம்	 றிக்ெகாண் ந்தன.

அந்த	ேமைடேமல்	தா ம்	இ க்கப்ேபாகிேறாம்!
கடந்த	வாரம்வைர	ஓர்	இன்பக்	கனெவன	அைத	ஆவ டன்	எதிர்பார்த்
வந்தவ க் 	மயக்கம்	வ வ ேபால்	இ ந்த .	அ கிலி ந்த	இ க்ைகையப்
பி த் க்ெகாண் 	 தாரித் க்ெகாண்டார்.

மி	பிளந் 	பாவிகைள	உள்வாங்கிக்	ெகாள்வெதல்லாம்	இதிகாச
ராணங்களில்தான்	நடக் ேமா?
இந்தக்	கலிகாலத்தில்	ஜக் 	ேபான்ற	அேயாக்கியர்கள்தாம்	தைரக்க	 ேமா?
`நீ	மட் ம்	ெபரிய	ேயாக்கியனா?’	என் 	அவர 	அந்தராத்மா	இ த் ைரத்த .

`எங்காவ 	ஓ விட	மாட்ேடாமா!’	என்ற	ஏக்கம்	பிறக்க,	`ெகான் 	ேபாட் விட
மாட்டார்கள்?’	என் 	எதிெரண்ணம்	ஒன் 	எ ந் 	பய த்திய .		

அ தான்	ெவளிப்பைடயாகேவ	ெசால்லிப்	ேபானாேர	அந்த	மனிதர்,	`நாங்க
நல்லவங்க க் 	நல்லவங்க.	ெபால்லாதவங்க க் 	யமன்!’	என் !

ெசல்லப்பாவின்	வீட் க் 	 தல்நாள்	வந்தி ந்தி ந்தவர்,	வீட் ச்	 ற் ச் ழைலப்
பார்த்தேபாேத	ஒ 	 க் 	வந்தி ந்தார்.

“என்	ெபயர்	ஜக் 	--	ஜகன்னாதன்!	ஒங்களால	எனக் 	ஒ 	காரியம்	ஆக ேம!”
மிகப்	பணிவாகப்	ேபசினார்.
ஒ 	சி 	கிராமத்தில்	எக்காலத்திேலா	 ம்பாபிேஷகம்	பண்ணப்பட்ட	ேகாயிலில்
வாத்தியம்	வாசிக் ம்	பரம்பைரயில்	வந்தவர்	என் 	ெசல்லப்பாவின்
ன்ேனார்க க் 	அந்த	வீ 	ெகா க்கப்பட் ந்த .	ேகாயிேல	சிதிலம்	என்றால்

வீட்ைடப்பற்றிக்	ேகட்கவா	ேவண் ம்!
இந்த	மனிதைரயா	தன்	ைகக் ள்	ேபாட் க்ெகாள்ள	 யா !	ஆனால்,	அவர்



எதிர்பார்த்தப 	ெசல்லப்பா	அவ்வள 	எளிதாக	மசியவில்ைல.

ஜக் 	ெசால்வைதக்	ேகட் விட் ,	“அ 	இைசக் ச்	ெசய்யற	 ேராகமில்ேல,”
என் 	ம த்தார்.

“ஒங்க	மைனவிக் ப்	 த் ேநாயாேம!	நீங்க	எவ்வள 	உைழச்சா ம்,	இந்த
ஜன்மத்தில	அஞ் 	லட்சத்ைதப்	பாக்க	 மா?	இைத	ெவச் க்கிட் 	நல்லா
ைவத்தியம்	பாக்கலாமில்ல?	பி ங்க!”
ஒ 	ெபட் ைய	அ கிலி ந்த	 க்காலிேமல்	ைவத்தார்	அந்த	விடாக்கண்டர்.
ெபட் ையத்	திறந் 	காட் யேபா 	ெசல்லப்பாவின்	கண்கள்	அகன்றைதக்
கவனிக்கத்	தவறவில்ைல	அவர்.
“நீங்க ம்	எத்தைனேயா	வ ஷமா,	`சாமி	காரியம்’ 	ெசஞ் க்கிட் க்கீங்கல்ல?
அந்தக்	கட ேள	என்	 பத்திேல	வந்தி க் ன் 	நிைனச் க் ங்க,”	என்
ைநச்சியமாகப்	ேபசியவர்,	“இதிேல	ஒ 	லட்சம்	இ க் .	ெவச் க் ங்க.	மீதிைய
விழா	 ஞ்ச ம்,	நாேன	ஒங்ககிட்ேட	மண்டபத்திேலேய	 த் டேறன்.	என்ன?”

“ஐேயா!”	பதறினார்	ெசல்லப்பா.
“சரி,	ேவண்டாம்.	யாராவ 	பாத் ட்டா	வம் !	அ த்த	நாள்	காைலயிேல	இங்ேகேய
வந் 	 த்தாப்ேபாச் !”		வந்த	காரியம்	நல்லவிதமாக	 ந்த 	என்ற
தி ப்தி டன்	எ ந் ெகாண்டார்.
“ைகநீட் 	கா 	வாங்கியி க்கீங்க.	கல்யாணிக் ப்	பரி 	கிைடக்கக்	 டா .
அவ்வள தான்.	அ 	ஒங்க	ைகயிலதான்	இ க் ”.

கல்யாணியின்	விதைவத்	தாய்	ஓர்	இைச	ஆசிரிைய.	க விலி ந்ேத	பாட்ைடக்
ேகட் 	வளர்ந்த	ெபண்!	ேசாைடயாக	இ க் மா?
உள்நாட் ம்,	ெவளிநாட் ம்	ஜக் ைவப்ேபான்ற	பலர்	ஒன் 	ேசர்ந் ,	ேபாட்

ைவக்	 றித் 	ெபா மக்கைளப்	பந்தயம்	கட்ட	ைவத்தி ந்தார்கள்.	மக்களின்
கணிப் ப்ப 	கல்யாணிக் த்தான்	 தல்	இடம்.
அப்ப 	ஏடா டமாக	ஏதாவ 	நடந் விட்டால்,	பந்தயம்	கட் யவர்க க் 	வாரிக்
ெகா த் ,	நஷ்டப்பட	ேவண் யி க் ேம	என் 	 ன்ஜாக்கிரைதயாக
இ ந்தார்கள்.

ஜக் 	ேபான ம்,	“யா ங்க?”	என் 	ெமல்லிய	 ரலில்	விசாரித்தாள்	மைனவி.
“ஒனக் 	ைவத்தியம்	ெசய்ய	சாமி	அ ப்பினவ !”	என் 	 றினா ம்,
ெசல்லப்பாவின்	மனதில்	நிம்மதி	இல்ைல.	 க் 	வழியில்	சம்பாதித்தாவ
மைனவியின்	உயிைரக்	காப்பாற்ற	ேவண் மா?
நிகழ்ச்சி	ஆரம்பிக்க	சில	நிமிடங்கேள	இ ந்தன.



“வந் ட் ங்களா,	மாமா?	இந்தப்	பக்கமா	நில் ங்க.	நமஸ்காரம்	பண்ணேறன்!”		

ஒ 	வ டத் க் 	 ன்னால்	அவர்	யாேரா,	அவள்	யாேரா!	ஆனால்,	இந்தச்	சில
மாதங்களாக,	அவள்	பா ய	ஒவ்ெவா 	வரிக் ப்	பிற ம்	அவர்	தன்	வாத்தியத்தில்
அைதேய	தி ம்ப	வாசிக்க	ேவண் ய	நிைலயில்,	இைசத் ைறயில்	தனக்கி ந்த
நீண்டகால	அ பவத்தால்	அவ க் 	நிைறய	கற் க்	ெகா த்தி ந்தார்.

ெவன	மதித்தவரின்	காலில்	வி ந் 	 ம்பிட்டாள்	கல்யாணி.
ெசல்லப்பா	காைலப்	பின்னால்	இ த் க்	ெகாள்ளாதி க்க	அ ம்பா 	பட்டார்.
“ஏன்	மாமா,	 கம்	ெவ த்தாப்ேபால	இ க் ?	ராத்திரி	எல்லாம்	 ங்கலியா?”
கரிசனத் டன்	விசாரித்தவள்,	தாேன	ஒ 	காரணத்ைத ம்
கற்பித் க்ெகாண்டாள்.	“படபடப்பா	இ ந்திச்ேசா?”

“அ..	ஆமா.	இல்ல.	ேலசா	காய்ச்சல்!”
“அெதல்லாம்	சரியாப்	ேபாயி ம்.	ஒங்க க் த்தான்	வாத்தியத்ைதக்	ைகயில
எ த்தா,	ஒலகேம	மறந் ேம!”	உற்சாக ட்ட	நிைனப்ப ேபால	கலீெரன்
சிரித்தாள்.
`ஐேயா!	சிரிக்காேதேயன்!’	என் 	அலற	ேவண் ம்ேபால	இ ந்த
ெசல்லப்பா க் .

வாத்தியத்ைதக்	ைகயில்	எ த்தால்	தனக் 	உலகேம	மறந் வி மாம்!	அ தான்
ஜக் 	 றிப்ேபானைத	மறக்காமல்,	கல்யாணியின்	ஐந் 	கட்ைட	ஸ் திக் ச்	சற்ேற
ைறவாக	வாத்தியத்தில்	ைவத் க்ெகாண் 	வந்ேதாமா?

இைச	கற்றி ந்தா ம்	சரி,	இல்ைல,	அ பற்றி	எ ம்	ெதரிந்திராவிட்டா ம் ட,
இரண்ைட ம்	ஒேர	சமயத்தில்	ேகட்பவ க் 	நாராசமாக	ஆகிவி ேம!
அவர்களல்லவா	வாக்களிக்கப்ேபாகிற	நீதிபதிகள்!		
பலத்த	கரேகாஷத் க் 	ந ேவ,	ெதாைலகாட்சி	நிைலயத்தாரின்	உபயமான	 திய
ஆைடைய	அணிந் ,	வாய்ெகாள்ளாத	சிரிப் டன்	கல்யாணி	ேமைடக் 	வந்தாள்.

பாட் ன்	 தல்	வரிையப்	பா னாள்.	அ த் ,	ெசல்லப்பாவின்	 ைற.	அவைரத்
தி ம்பிப்	பார்த் ,	ெமன்ைமயாகச்	சிரித்தாள்.
அ த்த	வரி.	அதற்க த்த	வரி.	கல்யாணி	பா க்ெகாண்ேட	ேபானாள்.
நீதிபதிகள்	 கத்ைதச்	 க்கினார்கள்.	சைபயிலி ந்தவர்களிட ம்	`கச சா’
என் 	ேபச்ெச ந்த .

கல்யாணி	அவர்	பக்கம்	தி ம்பினாள்.	 கத்தில்	ேகள்விக் றி.	எங்ேக	தவ
நிகழ்ந்த 	என் 	ேயாசிக்கெவல்லாம்	அ 	ேநரமல்ல.	வலக்ைக	ைமக்ைகப்
பி த்தி க்க,	இட 	ஆள்காட் 	விரல்	ஒ 	கா க் ள்	 ைழந் ,	வாத்திய



இைசைய	மைறக்கப்	பார்த்த .

தா ம்	 திய	 டைவ	அணிந் ,	ெப ைம டன்	சைபயில்	அமர்ந்தி ந்த	தாயின்
கன்னத்தில்	கண்ணீர்	வழிந்ேதா வைத	அவள்	கவனிக்கவில்ைல.	கண்ைண

க்ெகாண் ,	தன்	 ரலிேலேய	கவனம்	ெச த்தினாள்.

பாட் 	 ந்த ம்,	நீதிபதி,	“இந்தச்	 ழ்நிைலயி ம்	நீங்க	ஸ் தி	தவறாம
பா னைதப்	பாராட் த்தான்	ஆக ம்!”	என் 	தவ 	எங் ,	எப்ப 	நிகழ்ந்த
என் 	 சகமாகச்	 ட் க்	காட் யேபா ம்,	அவளால்	ெசல்லப்பாைவத்	தப்பாக
நிைனக்க	 யவில்ைல.
“பாவம்	மாமா	நீங்க!	காய்ச்சேலாட	வாசிக்க	 யல,”	என் 	அ தாபம்
காட் னாள்,	தனக் ப்	பரி 	கிைடக்காதைதப்	ெபரிதாக	எண்ணா .

ெசல்லப்பா க் 	வார்த்ைதகேள	வரவில்ைல.	ெநற்றியில்	அ த் க்ெகாண்டார்.

ம நாள்!
அவர்	மைனவிதான்	நிரந்தரமாக	அவைரப்	பிரிந் 	ேபானாள்	--	பிறைர	ஏமாற்றிச்
ேசர்த்த	பணம்	தனக் 	ேவண்டாம்	என்பைதப்ேபால்.
ஜக் 	வரவில்ைல.

ஒ 	நாள்	அவைரத்	ேத 	வந்தாள்	கல்யாணி.	அவ டன்	நாகரிகமான	இைளஞன்
ஒ வன்.

“மாமா!	ேபாட் 	அன்னிக் 	ஒங்க க் 	ஒடம் 	 யாம	ேபான ம்
நல்ல க் த்தான்.	ெஜயிச்சி ந்தா,	ஊர்	ஊராப்	ேபாய்	பா யி க்க ம்.	இப்ப
ெவளிநாட் க்ேக	ேபாகப்ேபாேறன்!”

வந்தி ந்தவன்	ேபசினான்:	“கல்யாணிைய	 .வியில	பாத்த ேம,	`எனக்
இவதான்!’ 	 	ெசஞ் ட்ேடன்.	ேபாட் யில	பரி 	கிைடக்கலிேயன்
இவ க் 	வ த்தமா	இ ந்தி க் ம்.	ஆனா,	நான்	சந்ேதாஷமா	ஒடேன	பறந்
வந் ,	ெபண்	ேகட் ட்ேடன்!”

“ெமாதல்	பத்திரிைக	ஒங்க க் த்தான்	 க்க ம் 	வந்ேதாம்,	மாமா!”
இ வ ம்	மாறி	மாறி,	ஸ் தி	ேபதமில்லாத	இரட்ைட	நாயனங்கள்ேபால்
ேபசினார்கள்.	ேசர்ந் 	அவர்	காலில்	வி ந்தார்கள்.
ஆசி	 றக் ட	அவர்	நாக் 	 ரளவில்ைல.	சற் 	ேயாசித் விட் ,	ஏேதா	 க்
வந்தவராக,	“இ ம்மா!”	என் 	உள்ேள	ேபானவர்,	ஒ 	சி 	ெபட் ையக்
ெகாண் வந்தார்.	“இதிேல	லட்ச	 பா	இ க் .	என்ேனாட	கல்யாணப்	பரிசா
இ க்கட் ம்”.

அைதப்	பார்க்காமேலேய,	“இப்ேபா	எ க் ,	மாமா?	கல்யாணத் க் 	வர்றப்ேபா



ங்க”.	ஒ 	சிறிய	மிரட்ட டன்,	 ழந்ைதமாதிரி	பி வாதம்	பி த்தாள்
கல்யாணி.
“ஒங்க	மாமி	ெசத் ப்ேபாய்	இன் ம்	ஒ 	மாசம் ட	ஆகேல,	 ழந்ேத.	நான்
வர க்கில்ல!”

“எத்தைன	பணம் 	ெசான்னீங்க?”	அப்ேபா தான்	அவ க் 	உைறத்தாற்ேபால்
ேகட்டாள்.	“ஒ 	லட்சமா!	அப்ப ேயாவ்!”	சிரித்தாள்.	“என்ன	மாமா?	லாட்டரி	ஏ ம்
அ ச்சீங்களா?”
தளர்ந்த	 ரலில்	ஒப் க்ெகாண்டார்:	“இல்ேலம்மா.	ஒ 	பந்தயத்திேல	கிைடச்ச !”

அவ்வார்த்ைதையக்	ேகட்ட ம்,	அதிர்ச்சி டன்	அவைரப்	பார்த்தாள்	கல்யாணி.

மக க் ப்	பரி 	கிைடக்காத	ஆத்திரத்தில்	அம்மா	 றிய 	இப்ேபா 	ேகட்ட :
`ம சன்	எவங்கிட்ேடேயா	பணம்	வாங்கிக்கிட் ,	ேவ மின்ேன	ஸ் திையக்
ைறச் 	வாசிச்சி க்கான்.	அப்ேபாதாேன	ஒனக் ப்	பரி 	கிைடக்காம

பண்ண ம்?’
`ேசச்ேச!	மாமா	தின ம்	சாமி	காரியம்	பண்றவ !	அப்ப ெயல்லாம்
தப் த்தண்டா க் ப்	ேபாகமாட்டா .	என்ைன	அவர்	ெபறாத	மகளாத்தான்
நிைனச் க்கிட் க்கா ம்மா,’	என்ெறல்லாம்	இந்த	மனிதைரயா
விட் க்ெகா க்காமல்	ேபசிேனாம்!
கல்யாணி	ெசல்லப்பாைவப்	பார்த்த	பார்ைவயில்	ஒ 	ெவ ப் .	அப்பார்ைவயில்,
`ஒங்கைள	எவ்வள 	ஒசத்தியா	நிைனச்சி ந்ேதன்!’	என்ற	ேவதைனதான்
அதிகமி ந்தேதா?		

அைதத்	தாளமாட்டா 	தைல னிந்தார்	ெசல்லப்பா.
“வாங்க,	ேபாகலாம்!”
அவரிடம்	ெசால்லிக்ெகாள்ளாமேலேய	ெவளிேய	விைரந்தாள்	கல்யாணி.

பணப்ெபட் 	அங்ேகேய	இ ந்த .	உள்ேள	 திய	இரண்டாயிரம்	 பாய்	ேநாட் கள்,
கத்ைத	கத்ைதயாய்!
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அதிேவகமாக	உள்ேள	 ைழந்த	மகைளப்	பார்த்தாள்	ேவதா.	அ ப்பாக	இ ந்த .
வழக்கம்ேபால்,	ஆத்திர ம்,	தன்னிரக்க மாகத்தான்	இ ந்தாள்	பத்மினி.

`ஒேர	 ழந்ைத டன்	நி த்திக்ெகாண்டால்	அதிக	ெசலவாகாமல்	தப்பிக்கலாம்.
ேவைல ம்	மிச்சம்!’	என் 	எப்ேபாேதா	எண்ணிய 	தவேறா	என்ற	சிந்தைன
உதித்த .	யா டன்தான்	ஒத் ப்ேபாக	 ந்த 	இவளால்!
“ேவைல	 ஞ் 	ேநரா	வர்றியா?”	அ சரைணயாகக்	ேகட்ப ேபால்	ேகட்டாள்.
“என்ன	சாப்பிடேற?”
“ஒ 	ெசாட் 	விஷம்!”

“அெதல்லாம்	இந்த	வீட் ேல	கிைடயா .	ேதாைச	ேவ மா?	மா 	இ க் .	ஆனா,
ளிக் ம்”.
“விஷேம	சாப்பிடேறன் 	ெசால்ேறன்.	என்னேமா,	 ளிப் ,	அ ,	இ ன் !	ஒண் ம்
ேவண்டாம்,	ேபா!”	 த்தப ேய	தன்	அைறக் ள்	 ைழந்தாள்	பத்மினி.
அவள்	கணவன்	வீட் க் ப்	ேபாய்	ஒ 	வ டம்	ஆகியி ந்தா ம்,	அவள்	 ணம்
ரிந் ,		அந்த	அைறைய	அப்ப ேய	விட் 	ைவத்தி ந்தார்கள்.
உள்ேள	 ைழந்தவள்	அேத	ேவகத்தில்	தி ம்ப	வந்தாள்.

“நல்லா	பாத் ப்	பாத் 	எனக் ப்	பண்ணி	ெவச்சீங்கேள,	ஒ 	கல்யாணம்!”	என்
தாையச்	சா னாள்.
“மாப்பிள்ைளக் 	என்ன	 ைறச்சல்?	ப ப் 	இ க் .	ைகநிைறய	சம்பளம்
வாங்கறார்!”
தனக் ப்	பி க்காதவ க் 	அம்மாேவ	வக்காலத் 	வாங் வதா!	பச்ைசத்
ேராகம்!		பத்மினி	ெபா மினாள்.

“தான்தான்	ஒசத்தின் 	கர்வ ம்	இ க் .	அைத	விட் ட் ேய!”
ேவதா க் 	அ ப்பாக	இ ந்த .	வாரம்	தவறாமல்	இவள்	கணவ டன்	சண்ைட
ேபாட் க்ெகாண் 	தாய்வீட் க் 	வந் வி வ 	எப்ேபா தான்	 ேமா!
“அவர்	ெசய்யற தான்	ைரட் .	நான்	என்ன	ெசஞ்சா ம்,	தப்
கண் பி ச் க்கிட்ேட	இ க்க ம்மா	அவ க் !”



அேத	சமயத்தில்,	“அவ	ெசய்யற 	தப் ன் 	ஒத் க்கேவ	மாட்டாம்மா.	அ தான்
பிரச்ைனேய!”	என் 	தன்	தாயிடம்	 ைறயிட் க்ெகாண் ந்தான்	கார்த்தி.
“அவ	 ணம்தான்	 ரிஞ் 	ேபாச்சில்ல?	அவ	என்ன	ெசஞ்சா ம்	கண் க்காேத,”
	என் 	அறி ைர	வழங்கினாள்	மங்களம்.

“அ 	எப்ப ?	இன்னிக் 	உப் மா	பண்ணியி ந்தா.	ேபரிேல	உப் 	இ க் தான்.
அ க்காக	கரண் 	கரண் யா	உப்ைப	வாரிப்	ேபாட மா?”
“அப்ப ேய	 க்கிக்	ெகாட் ட் ,	ேஹாட்டல்ேல	ேபாய்	சாப்பிட் க்க ம்	நீ!”
“ேதாணிச் .	ஆனா	அவ	கத் வாேளன் 	பயந் ,	ெராம்ப	கஷ்டப்பட் 	சாப்பிட்

ச்ேசன்”.

மங்களத்திற் 	அவ க் ப்	பரிந் 	ேபசத்	ேதான்றவில்ைல.	ஒேர	மகன்	என்
பார்த் ப்	பார்த் ,	அவ க் ப்	பி த்ததாக	சைமத் ப்ேபாட்ட 		ஒ 	காலம்.	இன்
அவன்	அவ க் 	மகன்	மட் மில்ைல.	இன்ெனா 	ெபண்ணின்	 ைணவன்.
அவைனப்ேபாலேவ	தா ம்	சி பிள்ைளத்தனமாக,	விட் க்ெகா க்காமல்
இ ந்தால்	எப்ப !

“நிைறய	ப ச்ச	ெபாண் 	ேவ ம் 	ெசான்ேன.	அவ	ப ச் க்கிட்ேட	இ ந்ததிேல
	சைமக்க		கத் க்க	ேநரமில்லாம	ேபாயி க் ம் 	அப்பேவ	ெதரியாம	ேபாச் !
இனிேம	என்ன	ெசய்யற !	விட் ப்	பி !”
மகன்	உப் மா	விஷயத்திேலேய	இ ந்தான்.	“நா ம்	ெமாதல்ேல	ஒண் ம்	ெசால்ல
ேவண்டாம் தான்	பாத்ேதன்.	ஆனா,	அவ	வாய்க் ப்	பயந் ,”	என்
ெசால்லிக்ெகாண்ேட	ேபான	மகைன	இைடமறித் ,	“என்னடா	பயம்?”	என்
ேகட்டாள்	மங்களம்.

“ ந்தி	ஒ 	தடைவ	பீன்ஸ்	ெபாரியைலக்	க க்க	விட் ட்டா.	அ ப்பிேல
எைதயாவ 	ெவச் ட் ,	 .விையப்	பாத் 	எக்சர்ைஸ	பண்ணப்ேபானா	ேவற	எப்ப
இ க் ம்?		`இைத	எவன்	சாப்பி வான்?’ 	கத்திேனனா!	`எனக்
இவ்வள தான்	ெதரி ம்.	ஒங்கம்மாமாதிரி	சைமச் ப்ேபாட	ெபாண்டாட்
ேவ ம்னா,	ப க்காத	ெபாண்ணா	பாத் 	கட் யி க்க ம்,’	அப்ப ன் 	காளி
மாதிரி	ஆ னா,	பா !	பயந் ட்ேடன்”.

தாய்க் ம்	ேகாபம்	வந்த .	இவர்கள்	சண்ைடயில்	தன்ைன	எதற் 	இ க்கிறாள்?
“ஆபிசிலி ந் 	ேநரா	வர்றியா?”	ேபச்ைச	மாற்றப்பார்த்தாள்.

“ஆமா.	அவ	ஏன்	அங்ேக	இ க்கப்ேபாறா!	அம்மா	வீட் ேல	அவ க் 	ஆசார
உபசாரம்	நடக் மில்ல!”	சற் ப்	ெபாறாைம டன்	 றியவன்,	“இ க் த்தான்
அழகில்லாத,	அனாைதப்	ெபாண்ணாப்	பாத் க்	கட் யி க்க ம்கிற !”	என்றான்
ெநாந்த	 ரலில்.



கட் யவ க் 	ஒ 	நியாயம்,	இவ க் 	ஒ 	நியாயமா?	ேகாபம்	வந்தால்	ேபாக
இவ க் 	அம்மா	ேவண் மாம்,	அைதேய	மைனவி	ெசய்தால்	ஆத்திரம்!	நல்ல
பிள்ைள!
சிரிப்ைப	அடக்கிக்ெகாண் 	மங்களம்	ேயாசித்தாள்.	தான்	உபசாரம்	பண்ணி
உணவளிப்பதால்தான்,	ஒவ்ெவா 	 ைற	மைனவி	ேகாபித் க்ெகாண் 	பிறந்தகம்
ேபாய்வி ம்ேபா ம்	சாப்பிட	இங் 	வந் வி கிறான்!

	“எனக் க்	ெகாஞ்ச	நாளா	உடம்ேப	சரியா	இல்ேல,	கார்த்தி.	இன்னிக் ப்	ெபரிசா
ஒண் ம்	ஆக்கேல.	நீ	ேபாற	வழியிேல	ஏதாவ 	ேஹாட்டல்ேல	சாப்பிட் க்க,”
	என் 	அந்த	பிரச்ைனக் 	ஒ 	 	கட் னாள்.
தன 	ஏமாற்றத்ைத	மைறத்தப ,	“ஏண்டா	கல்யாணம்	பண்ணிக்கிட்ேடாம்
இ க் !”	என்றப 	எ ந்தான்	கார்த்தி.
ேஹாட்டைலக்	கடந்தேபா 	விரக்தி	எ ந்த .		சைமக்கத்	ெதரிந்தவன்கெளல்லாம்
ைகநிைறயச்	சம்பாதிக்கலாம்	என் 	ெவளிநாட் க் ப்	ேபாய்	சைமக்கிறான்கள்.
இங்கி ப்பவேனா,	 ன்ேன	பின்ேன	சைமயலைறக் ப்	ேபாயி க்க	மாட்டான்.

மைனவி	ேமாசமாகச்	சைமத்தால்	திட்ட	 ம்.	இங் 	அ 	நடக் மா?		
பசி டன்	வீ 	தி ம்பிய ம்	அவ க் 	ஓர்	ஆச்சரியம்	காத்தி ந்த .	பத்மினி
வீட் ல்தான்	இ ந்தாள்!	அ ம்	அழகாக	அலங்கரித் க்ெகாண் !

அப்ப யானால்,	தான்	நிைனத்த ேபால்	அவள்	ேகாபித் க்ெகாண் 	தாய்
வீட் க் ப்	ேபாகவில்ைலயா?

“இன்னிக் 	ெராம்ப	ெவயில்,	இல்ேல?	கைளப்பா	இ க் .	நாம்ப	ெரண் ேப ம்
ெவளிேய	ேபாய்	சாப்பிடலாமா?”	என் 	பத்மினி			அன் 	ெசாட்டச்		ெசாட்ட
ேகட்டேபா ,	`நல்லேவைள,		சைமக்கிேறன் 	நீ	கிளம்பேல!’	என்ற	எண்ணம்
எ ந்த 		கார்த்திக் .

டேவ,	`எவ்வள 	அழகா	இ க்கா!	இவேளாட	ேசர்ந் 	நடந் ேபானா,	அவனவன்
ெபாறாைமயில	சாவான்!’	என் ம்	ேதான்ற,			“நா ம்	அைதத்தான்	ெசால்ல ம்
நிைனச் க்கிட்ேட	வந்ேதன்!	உனக் 	ெவளியிேல ம்	ேவைல,	வீட் ேல ம்	ேவைல,
பாவம்!	அ 	நியாயமில்ேல,”	என் 	உ கிவிட் ,	“நல்லா	சாப்பிட் ,	ெரஸ்ட்
எ த்தாதாேன	ராத்திரி..!”	என் 	கண்ைணச்	சிமிட் னான்.

`ெபாய்	ெசான்னா,	சாமி	கண்ைணக்	 த்தி ம்!’	என் 	ெசால்லி	ைவத்தி ப்பவர்
பிரம்மச்சாரியாகேவ	காலத்ைதக்	கடத்தியி ப்பார்	என் 	ேதான்ற,	சிரிப் 	எ ந்த
அவ க் .
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ேதங்காய்	எண்ைணயில்	ெபாரித்த	அப்பளத்ைத	ெநா க்கி,	அந்த	ஒலிைய ம்
ேசர்த் 	ரசித் ச்	சாப்பிட் க்ெகாண் ந்தாள்	ரமா.	`இவ்வள 	நல்ல	சாப்பாட்ைடச்
சாப்பிட் 	எவ்வள 	காலமாகிவிட்ட !’		

அவள 	எண்ணப்	ேபாக் க் 	ஒ 	தி ர்	நி த்தம்	அம்மாவின்	 ரலிலி ந் :
“ெகட்டதிேலேய	ஆகக்	ெகட்ட 	எ 	ெதரி மா?”
`ேச!	இந்த	அம்மா	ஏன்தான்	இப்ப ப்	பண்றாங்கேளா!	நல்ல	 சியா
ஆக்கிப்ேபாட் ட் ,	அைத	அ பவிச் 	சாப்பிட	 யாம!’	என்ற	மனத் ள்
சலித் க்ெகாள்ளத்தான்	அவளால்	 ந்த .	வந்ததிலி ந் 	இேத	பாடம்தான்!

ரமா	எ ம்	ெசால்ல	ேவண் ம்	என் 	எதிர்	பாராதவளாக,	தன 	ேகள்விக் த்
தாேன	பதி ம்	அளித்தாள்	அம்மா,	ஒ 	மட்டமான	ஆசிரிையைய	ஒத்தவளாக.
“நன்றி	ெகால்ற தான்	பாவத்திேலேய	ெபரிய	பாவம்!”

மகளின்	 கம்	இ கிய 	கண் ,	தாய்க்ேக	பரிதாபம்	எ ந்தி க்க	ேவண் ம்.
அல்ல ,	இவைள	இப்ப ெயல்லாம்	வழிக் க்	ெகாண் வர	 யா 	என்பைத
அ பவத்தில்	உணர்ந்தி ந்ததால்,	சற் ன்	காட் ய	மிரட்டலி ந் 	மாறினாள்.
“ வனா	சித்தி	ஒனக் 	சாப்பா 	ேபாட் ,	ப க்க	ெவச்சி க்காங்க.	இப்ப	அவங்க
ஒடம் 	 யாம	ெகடக்கறப்ேபா,	நீ	பாக்கப்	ேபாகாட் ,	நல்லாவா	இ க் ?”	என்
ெகஞ்சலில்	இறங்கினாள்.
ஒ வழியாக	வாையத்	திறந்தாள்	ரமா.	“சித்தி	ஒண் ம்	என்ைனப்	ப க்க
ைவக்கேல.	நான்	 த்திசாலி!	அதனால	உபகாரச்சம்பளம்	 த்தாங்க
அரசாங்கத்திேல!	பாட் 	சைமச் ப்ேபாட்டாங்க!”

அம்மாவின்	 கத்தில்	ஒ 	 ன்னைகக்கீறல்.
“இப்ேபா	எ க் 	இந்தச்	சிரிப் ?”	என் 	மகள்	எரிந் விழ,	“ரமா!	ஒன்ேனாட	திமிர்
இ க்ேக,	அ 	அப்ப ேய	சித்திகிட்ேடயி ந் 	வந்தி க் !”	என்றாள்.	 ன்னைக
விரிந்த .

ரமா க் 	எரிச்ச ம்,	அவமான ம்	ஒ ங்ேக	எ ந்தன.	சித்திையப்ேபாலவா
ஆகிவிட்ேடாம்!	சீ!	தைலைய	அதீதமாகக்	 னிந் ெகாண்டவளின்	ைக	ேசாற்ைற
அைடேபால்	தட் க்ெகாண் ந்த .

“சாப்பாட் ேமல	ேகாவிச் க்கிட் 	என்ன	 ண்ணியம்?	இப்பவாச் ம்	நல்லா,
நிதானமா	சாப்பி .	அங்ேகதான்	ெவந்த ம்	ேவகாத மா	நீேய	ஆக்கிக்



ெகாட் க்கேற!”	தாய்க்ேக	உரிய	பரி ட ம்,	கரிசனத் ட ம்	வந்த 	 ரல்.
ஆனால்,	ரமாவின்	காதிேலா	ேவெறா 	 ரல்தான்	ஒலித்த .

“சீக்கிரம்	சாப்பிட் 	எ ந்தி .	எப்பப்	பாத்தா ம்,	பாட் ட	என்ன	கைத?”

அவளக் ப்	பதிெனட் 	வயதாகி	இ ந்தேபா 	ேகட்ட	வச .	அதற் ப்	பிற
பன்னிரண் 	வ டங்கள்	ஓ விட்டன.	இன்ன ம்	அந்தக்	 ரல்	அப்ேபா தான்
ஒலிப்ப ேபால்	ேகட் ,	அேத	பாதிப்ைப	ஏற்ப த்திய .

`இவைள ம்	என்ைனமாதிரி	ஒ 	டாக்டரா	ஆக்கிடேறன்கா.	எனக் 	ஒ 	மக
இ ந்தா	ெசய்ய	மாட்ேடனா?’	என் 	 வனா	அவைளத்	தன் டன்	ேகாலாலம் ர்
அைழத் ப்	ேபானேபா 	ரமாதான்	எவ்வள 	சந்ேதாஷப்பட்டாள்!
அேத	 ச்சில்	அவள்	ெசான்னேதா!	`இந்த	ேதாட்டப் றத்திேல	இ ந்தா,
ஒன்ைனமாதிரி	பால்மரம்	ெவட்டத்தான்	ேபாக ம்!’

அம்மாைவ	அவள்	மட்டம்	தட் ப்ேபசிய 	ரமா க் 	என்னேமாேபால்	இ ந்த .
ஆனால்	அம்மா	அைதப்	ெபா ட்ப த்தியதாகத்	ெதரியவில்ைல.	ெபரிய	ப ப்
ப த் ,	தான்	எட்ட	 யாத	உயரத் க் ப்	ேபாய்விட்ட	தங்ைக	எ 	ெசான்னா ம்,
ெசய்தா ம்	சரியாகத்தான்	இ க் ம்	என்ற	கண் த்தனமான	நம்பிக்ைக.
மக ம்	இந்தப்	பட் க்காட் ல்	அல்லல்	படேவண்டாம்	என் 	மகிழ்ச்சி டன்
சம்மதித்தாள்.
“இந்தா ,	பட் க்கா !	இப்ப 	ைகலிையக்	கட் ட் 	நிக்காேத!	ஒனக்காக	
ஹ ஸ்ேகாட்	வாங்கிட் 	வந்தி க்ேகன்,	பா !”	அவள்மீ 	வீசாத	 ைறயாக
எறியப்பட்ட 	ஒ 	பிளாஸ் க்	ைப.
பாட் ையக்	 ற்ற	உணர்ேவா 	பார்த்தாள்	ரமா.	எப்ேபா ம்	ைகலி ம்,	ேமேல
ெதாளெதாளெவன	ஒ 	சீட் ச்	சட்ைட ம்	அணிந்தவளாகத்தாேன	பாட்
வைளயவ வாள்!	ஒ ேவைள,	`பட் க்கா ’	என் 	அவைள	மைற கமாகத்
தாக் கிறாேளா?

`ஒங்க	சித்திக் 	நாக்கிேல	விஷம்!’	என் 	பாட் 	அ க்க 	ெசால்வ 	ேலசாகப்
ரிய	ஆரம்பித்த .

யா க்காவ 	ஏதாவ 	நல்ல 	ெசய்தால்,	அ 	தன்ைனத்
தாழ்த்திக்ெகாள்வ ேபால்	ஆகிவி ேமா	என் 	அஞ்சியவள்ேபால்,
வார்த்ைதகளிேலேய	நஞ்ைசக்	கலந் ,	யாைரயாவ 	மட்டம்	தட் க்ெகாண்ேட
இ க்க	ேவண் ம்	 வனா க் .	பிறைரத்	தாழ்த் வதால்	தான்	உயர்ந் விட்ேடாம்
என் 	ெப மிதம்	ெகாள்கிற	சி பிள்ைளத்தனம்.
ழந்ைதகளின்	ம த் வர்	ஆனதால்,	அவர்க டேனேய	பழகிப்	பழகி,	சித்தி ம்

அவர்கைளப்ேபால்	ஆகிவிட்டாள்	என் 	அ மானித்தாள்	ரமா,	பல	ஆண் கள்



கழித் .

வனாவின்	ெபரிய	ப ப்ேபா,	வாேயா,	எ ேவா	ஆண்கைள	மிரள	ைவத்த .
எதற் ம்	அஞ்சாத	மகளின்	ேபாக் 	பாட் க் 	அச்சத்ைதத்தான்	விைளவித்த .

“இந்த	ராத்திரியிேல	தனியா	எங்கம்மா	ேபாேற?”	பயந் ,	பயந் 	அவைளத்
த க்கப்பார்த்தாள்	ஒ 	 ைற.
“படத் க் .	தனியா	என்ன!	அதான்	ரமாைவ ம்	 ட் ட் ப்	ேபாேறன்ல?”
வீறாப் ம்,	எரிச்ச ம்	கலந் 	வந்தன	அக் ரலில்.	தன்ைன	ஒ த்தர்	--	அ
அம்மாேவ	ஆனா ம்	--	தட் க்ேகட்பதா!
“சின்னப் ள்ள!	அெதல்லாம்	ஒ 	 ைணயா!	ஆம்பைளத் ைண	இல்லாம..!”	பாட்

த்தாள்.

“ஆம்பைள	என்ன,	ெபரிய	ஆம்பைள!	ஒங்க	காலத்திேல	ெபாம்பைளங்க க்
ேசாத் க் 	வழியில்ேல.	அதனால்,	 ஷன்காரன்	எப்ப 	அ ச் 	ஒைதச்சா ம்,
ஒங்கைள	என்ன	ேகவலமா	ேபசினா ம்	ெபா த் ப்ேபானீங்க!”	என்
ேநரிைடயாகேவ	தாக்கிவிட் ,		“நான்	ைகநிைறய	சம்பாதிக்கேறேன!”	என்
தைலைய	நிமிர்த்திக்ெகாண்டாள்.
படம்	 ய	சில	நிமிடங்கேள	இ ந்தன.	ரமாவின்	ேயாசைன,	` க்கத்ைதக்
ெக த் க்ெகாண்டாவ 	இப்ப 	ஒ 	பாடாவதிப்	படத்ைதப்	பார்க்காவிட்டால்
என்ன!’	என் 	ேபாயிற் .

திைரப்பட	கதாநாயகன்	தன்ைனவிட	இ ப 	வய 	இைளயவளாக	இ ந்த
கதாநாயகிையக்	கண்ட	கண்ட	இடங்களில்	ெதாட் க்	ெகாஞ்சியைதவிட	ேவ
எ ம்	உ ப்ப யாகச்	ெசய்ததாகத்	ெதரியவில்ல.

சித்தி	மட் ம்	எப்ப 	இந்தக்	கண்ராவிையெயல்லாம்	இவ்வள 	ரசிக்கிறாள்,
ரகசியச்	சிரிப் டன்?

ஒ 	ேவைள,	தன்ைனேய	அந்த	கதாநாயகியாக	உ வகப்ப த்திக்ெகாண்டாேளா?
இந்த	நரகத்திலி ந் 	ெகாஞ்சநாட்களாவ 	வி தைல	ெபற	ேவண் ம்.

“லீ 	வ ேத!	அம்மாைவப்	பாக்கப்	ேபாகட் மா,	சித்தி?”
“அங்ேக	ேபாய்	என்ன	கிழிக்கப்ேபாேற?	காைல	நீட் 	ப க்கக் ட	எடம்	கிைடயா .
ஒங்கம்மா க் ம்	சாப்பா 	மிச்சம்!”	என் ,	தான்	வளர்ந்த	 ழ்நிைல	என் ம்
பாராமல்	பழித் விட் ,	“இங்ேகேய	இ ந்தா,	ைலப்ரரிக் ப்	ேபாய்	ப க்கலாம்!”
என் 	 வனா	ெசான்னைத	வாய்திறவா 	ஏற் க்ெகாண்டாள்	ரமா.	சித்தி டன்
யாரால்	தர்க்கம்	பண்ண	 ம்!	ஆண்கேள	அவளிடம்	எவ்வள 	பணிவாகப்
ேப கிறார்கள்!



இரண் 	நாட்கள்	கழிந்த ம்,	“பஸ்	கா 	ெசலவழிச் க்கிட் ,	நாள்	தவறாம
ெவளிேய	ேபாகாட் 	என்ன!”	என்றாள்	 வனா.
“நீங்கதாேன	சித்தி,”	என் 	ஆரம்பித்தவைள,	“எதிர்த் ப்	ேபசாேத.	ஒனக்காக
எவ்வள 	ெசல ,	ெதரி மா?	இந்த	ஒலகத்திேல	எ ேம	இலவசமா	கிைடக்கா .
ெதரிஞ் க்க.	வீட்ைடக்	 ட் ,	 த்தம்	பண் .	பாட் கிட்ட	சைமக்கக்	கத் க்க.
மல்லி,	கனகாம்பரம்,	கத்தரி,	எல்லாச்	ெச ங்கைள ம்	ெகாத்திவிட் ,	தினம்
ெரண் 	ேவைள ம்	தண்ணி	வி ,”	என் 	அ க்கினாள்.	ேவைலக்காரி
நி த்தப்பட்டாள்.

ரமா	 தலில்	விழித் க்ெகாண்ட 	அப்ேபா தான்.	சித்திக் 	தன்	காலில்
வி ந் கிடக்க,	ேபாட் 	மிதிக்க,	யாராவ 	ேவண் ம்.	தான்	வசமாக
மாட் க்ெகாண்ேடாம்!
மீண் ம்	கல் ரி	திறக் ம்	நாைள	ஏக்கத் டன்	எதிர்பார்க்க	ஆரம்பித்தாள்.
அன் 	கல் ரி	 ந்த ம்	நல்ல	மைழ.	இரண் 	பஸ்கைளத்	தவறவிட் ,
இ ட் யபின்	வீ 	வந் 	ேசர்ந்தி ந்தாள்.

கெமல்லாம்	இ கிப்ேபாய்,	இ ப்பில்	ைகைவத் ,	வாசலிேலேய	காத்தி ந்தாள்
வனா.	“எவேனாட	 த்திட் 	வேர?”
ரமா	வாயைடத் ப்ேபானாள்,	இப்ப 	ஒ 	ெசாற்கைணைய	எதிர்பார்த்திராததால்.
“ெசால்ேலண் !”

“மைழ..பஸ்..!”	என் 	 ழறினாள்.
“என்ன	அளக்கேற?	நீ	எவேனா	ஒ த்தன் ட	ேஹாட்ட க் ள்ேள	 ைழஞ்சைதப்
பாத்ததா	யாேரா	ெசான்னாங்கேள!”
பன்னிரண் 	பிராயம்	வந்த ம்,	`இனிேம	ஆம்பைளப்	பசங்கேளாட	விைளயாடாேத.
அனாவசியமா	ேபச ம்	 டா !’	என்ற	அம்மா	வி த்த	எச்சரிக்ைகயின்	அர்த்தம்
ரியா ேபானா ம்,	இன்ன ம்	ஆண்கைளக்	கண்டாேல	அஞ்சி	வில ம்	தன்ைனப்
பார்த் ,	இப்ப 	ஒ 	பழிச்ெசால்!		

வீட் ன்	ெவளியிேலேய	நின்றப 	ரமா	அழ	ஆரம்பித்தாள்.	தி ம்ப ம்	மைழ	ெபாழிய
ஆரம்பித் ,	அதில்	தான்	நைனவ ட	அவ க் 	உைறக்கவில்ைல.
அவளைடந்த	தி ப்தி	 கத்தில்	ெவளிப்பைடயாகேவ	ெதரிய,	உத கைள
ெவற்றிச்சிரிப் டன்	இ க்கிக்ெகாண் ,	உள்ேள	நடந்தாள்	 வனா.
எங்காவ 	ஓ விடலாமா?

எங் 	ேபாவ ?



மாமாவின்	வீட் ல்	தங்கிப்	ப த்த	அண்ணன்	ரமாவின்	நிைனவில்	எ ந்தான்.

`அத்ைத	எங்கிட்ட	தப்பா	பழகப்	பாக்கறாங்க,	ரமா!’	என் 	அவளிடம்	மட் ம்
ரகசியமாகச்	ெசால்லிவிட் ,	மீண் ம்	ேதாட்டப் றத் க்ேக	வந்
ஒளிந் ெகாண்டாேன!

`அண்ணன்	ெசய்த	தவற்ைற	நா ம்	ெசய்ய	மாட்ேடன்!’	என் 	உ தி
எ த் க்ெகாண்டாள்	ரமா.	`சித்திையவிட	வாழ்வில்	உயர்ந் 	காட் கிேறன்!

இ திப்	பரீட்ைசக் ச்	சில	மாதங்கேள	இ க்க,	ப க் ம்	சாக்கில்,	சித்தி டன்
ேப வைதத்	தவிர்த்தாள்.	பரீட்ைச	 ந்தபின்	எங் 	ேவண் மானா ம்
ெதாைலயலாம்.	 தந்திரமாக	இ க்கலாம்.
“பாட் !	பரீட்ைச	 ஞ்சி ச் .	அம்மா,		மத்த	எல்லாைர ம்	பாக்க ம்ேபால
இ க் .	காைலயிேல	ேபாேறன்!”	என் 	யா க்ேகா	அறிவிப்ப ேபால்,	ெபரிய
ரெல த் ச்	ெசான்னாள்.

`இவ்வள 	ெசஞ்சி க்ேகன்.	ெகாஞ்சமாவ 	நன்றி	இ க்கா,	பா !’	என் 	சித்தி
த்தைத	லட்சியம்	ெசய்யவில்ைல.

நன்றியாேம,	நன்றி!
பாட் 	சைமத் ப்ேபாட் ,	ஆதரவாக	இ ந்தாள்.	திட் யைத ம்,	மிரட் 	ேவைல
வாங்கியைத ம்	தவிர	சித்தி	என்ன	கிழித் விட்டாள்!

அதற் ப்	பிற 	அெமரிக்காவில்	ேம ம்	இரண் 	பட்டங்கள்	ெபற் ,	அங்ேகேய
ேவைல ம்	ேத க்ெகாண் 	விட்டாள்.	அன்பான	கணவ ம்	அவ க்
வாய்த்தி ந்தார்.	சித்திேபால்	படங்கைளப்	பார்த் 	ஏக்கப்	ெப ச் விட
ேவண் யதில்ைல.		
நீண்ட	காலத் க் ப்	பிற 	மேலசியா	தி ம்பியேபா ,	அைனத் லக	விமான
நிைலயத்தின்	அ ேக,	ேகாலாலம் ரிேலேய	இ ந்த	சித்திைய,	ஒ
மரியாைதக் க் டப்	பார்க்கத்	ேதான்றவில்ைல	ரமா க் .

அ தான்	அம்மா க் ப்	ெபா க்கவில்ைல.	`நன்றிெகான்றவள்’	என்
வைசபா கிறாள்.

அந்த	 வனா	சித்தி	--	நாவிேலேய	ேதளின்	ெகா க்ைக
ைவத் க்ெகாண் ந்தவள்	--	இன் 	சாகக்	கிடக்கிறாளாம்.
`ெசத் த்	ெதாைலயட் ேம!	இந்த	மாதிரி	ஒ த்தி	ேபாய்ச்ேசர்ந்தா,	ஒலகத் க்
என்ன	நஷ்டம்?’	என் தான்	எண்ணத்	ேதான்றிய 	ரமாவால்.	 டேவ,	பாட்
உயி டன்	இல்லாத	நிைலயில்,	தனியாக	என்ன	பா ப கிறாள்	அந்த	ராட்சசி
எனபைதப்	பார்த் 	ரசிக்க	ேவண் ம்	என்ற	ஒ 	 ரமான	எண்ண ம்	அவ க்



உதித்த .

“நாைளக் 	ேக.எல்	ேபாக ம்மா.	அங்ேக	எனக் த்	ெதரிஞ்சவங்க	ஒ த்தர்
இ க்காங்க!”	என்ற	மகைளப்	பார்த் த்	தனக் ள்	சிரித் க்ெகாண்டாள்	தாய்.

`சித்திையப்	பார்க்கப்	ேபாகிேறன்,’	என் 	உண்ைமைய	ஒத் க்ெகாண்டால்,	மதிப்
ைறந் 	வி ேமா!

அப்ப 	என்ன	வன்மம்?
`இந்த	பரிதாபகரமான	ஜீவன்ேமலா	இத்தைன	கால ம்	வன்மம்
ைவத் க்ெகாண் ந்ேதன்!’	அதிர்ச்சியாக	இ ந்த 	ரமா க் .

இ வா	சித்தி?
ன் 	வய க்	 ழந்ைத	ப த்தி ந்த ேபால்	இ ந்த .	 	நீள	அங்கி	அந்த

ெசாற்ப	உடைல ம்	மைறத்தி ந்த .	ஒட் ய	கன்னம்.	நீளமான	 	க த்தளேவ
ேகாணல்மாணலாக	ெவட்டப்பட் ந்த .	இ ப் க் க்கீழ்	மட் ம்	சற் ப்	ப மன்.
டயபர்	கட் யி க்க	ேவண் ம்.
`உலகேம	என்	கால யில்!’	என் 	இ மாப்பாக	இ ந்தவள்	தன 	அ ப்பைடத்
ேதைவக க் க் ட	இன்ெனா வர்	ைகைய	எதிர்பார்க் ம்	அவல	நிைல!

`எனக் 	யார்	நிகர்!’	என் 	எல்லாைர ம்	அலட்சியமாகப்	பார்த்த	கண்களில்
இப்ேபா 	எந்தவித	ஒளிேயா,	சலனேமா	காணப்படவில்ைல.
“ வனா	அம்மாவால	ேபசத்தான்	 யா .	ஆனா,	நாம்ப	ெசால்ற 	எல்லாம்
விளங் ,”	என் 	ெதரிவித்தாள்	தாதி.	“ெபரிய	ேவைலயிேல
இ ந்தவங்களாேம!”
ரமாவின்	நிைன 	எங்ேகா	தாவிய .

ஒ 	நாள்	பாட் 	தன்	ைகயாேலேய	ேசாற்ைற	எ த் 	சித்தியின்	தட் ல்	ேபாட,
`அசிங்கம்!	கரண் யால	ேபாடாட் 	நான்	சாப்பிட	மாட்ேடன் 	எத்தைன	தடைவ
ெசால்லியி க்ேகன்!’	என் 	ஆங்காரமாகக்	கத்தியவள்,	தட்ைட	பாட் யின்ேமல்
வீசினாள்.
பக்கத்தில்	உட்கார்ந்தி ந்த	ரமா	விைறத் ப்ேபானாள்.	`ெவளியிேல	வாய்க்
சியா	சாப்பா 	கிைடக் மா?’	என் 	ெசால்லியப ேய	அன்ைப ம்,	கவனத்ைத ம்

ெச த்தி,	 னிந் 	நிமிர்ந்தால்	வலிக் ம்	இ ப்ைபப்	பி த்தப 		பாட்
சைமத்தி ந்தைத	அவள்	அறிவாள்.
ேசா 	பாட் யின்	ைகலியில்	ப ந்த .	ஆனால்,	பாட் 	அைதப்
ெபா ட்ப த்தவில்ைல.	“நாள்	 ரா ம்	ஒைழச் ட் 	வந்தி க்ேக ,	கண் .	ஒன்
ேகாபத்ைத	ேசாத்தின்ேமேல	காட்டாேத!”	என் 	தைரயில்	கிடந்தைதக்	ைகயால்



திரட் யப 	அ த 	இந்த	ஜன்மத்தில்	மறக்கக் யதா!

இன்ேறா,	திரவப்ெபா ட்கள்தாம்	சித்திக் 	ஆகாரமாம்.	அ ம்,	ைகப்பிள்ைளக்
ஊட் வ ேபால,	ெசாட் ச்	ெசாட்டாக,	ஒ 	சி 	ஸ் னால்.

`ெதய்வம்	நின் 	ெகால் ம்!’	என் 	இைதத்தான்	ெசால்லிைவத்தார்கேளா?
`நல்லேவைள,	நா ம்	நன்றி	ெகான்ற	பாவத்திற் 	ஆளாகவில்ைல!’	தன்ைன
விரட் ய	அம்மாவின்ேமல்	நன்றி ட	எ ந்த .

சித்தி	ஆக்கிரமித்த ேபாக,	கட் லில்	நிைறய	இடம்	இ ந்த .	அவள்ேமல்
இ க்காத	 ைறயாக	அதன்ேமல்	உட்கார்ந் ெகாண்டாள்	ரமா.

எதனாேலேயா	உந்தப்பட்டவள்ேபால,	சித்தி	வீட் லி ந் 	 றப்பட்டதிலி ந் ,
அண்ைமக்காலம்வைர	தன்	வாழ்க்ைகயில்	நிகழ்ந்தைத	எல்லாம்	தன்பாட் ல்
ெசால்லிக்ெகாண்ேட	ேபானாள்.	ஒவ்ெவா 	வார்த்ைதயா ம்	அவ ைடய
மனத்த யில்	ப ந்தி ந்த	கசப் ,	அதனால்	எ ந்தி ந்த	வன்மம்,	விலகிய ேபால்
ஒ 	நிம்மதி.
அைசேவ	இல்லா ,	ப க்ைகேய	கதிெயன் 	இ ந்தவளின்	கண்களில்	நீர்
நிரம்பிய .	ஏேதா	ெசால்ல	 யன்றாள்.	கர ரடான	ஓைசதான்	ெவளிேய	வந்த .

அவ ைடய	நிைலையப்	ெபா க்கா ,	“ஒங்க க் 	நல்லா	ஆயி ம்,	சித்தி!”
என் 	அவசரமாகச்	ெசான்ன	ரமா,		ைககைளச்	சிறெகன	விரித் 	சித்தியின்
ேதாளில்	ேபாட் ,	தன்	தைலைய	அவள்	மார்பில்	பதிய	ைவத் க்ெகாண்டாள்	--	மிக
மிக	ேலசாக.			

	



4.	�����	�����
�����������

	

“நான்	எ க்கேல!”	தி ம்பத்	தி ம்பச்	ெசான்ேனன்.	ஆரம்பத்தில்	ம ப்பாக	ஒலித்த
ரல்	ேபாகப்	ேபாக	ஈனஸ்வரமாக	ஆகிய .	 ரல்	அைடத் விட்ட .

“எந்தத்	தி டன்தான்,	`ஆமா.	நான்தான்	எ த்ேதன்,’ 	ஒத் க் வான்!”	 ச்சர்
க ணாவின்	ஏளனக் ரல்.	(அவ ைடய	கணவனின்	ெபயர்	க ணாகரனாம்.
மிஸஸ்	க ணா	நாளைடவில்	ெவ ம்	க ணாவாகிப்ேபான ).

“என்ன	க ணா?”	இன்ெனா 	 ச்சரின்	 ரல்.	ேநரத் டன்	வ ப் க் ப்
ேபாகாமலி க்க	ஏேதா	வம்பில்	பங் 	எ த் க்ெகாள்வ 	ஒ 	சாக் .

“என்ேனாட	பார்க்கர்	ேபனாைவ	இந்தப்	ெபாண் 	எ த் ட்டா.	நல்லத்தனமா
	ேகட்டா..,”	என் 	ஏேதா	ஆரம்பித்தாள்.

“இவளா!	இவ க் த்தான்	எ தேவ	ெதரியாேத?	ேப தான்	கைலவாணி!”		
எத்தைன	ேப க் ப்	ெபயர்	ெபா த்தமாக	இ க்கிற !	க ைணக் 	அர்த்தம்
என்னெவன்ேற	ெதரியாத	இவ க்ெகல்லாம்..!	சிரிப் 	வந்த .

“ெசய்யறைத ம்	ெசஞ் ட் ,	சிரிப்ைபப்	பா !”	 ச்சர்	கன்னத்தில்	அைறந்தாள்.

இந்தக்	க ணா	 ச்சரிடம்	அ 	வாங் வ 	ஒன் ம்	எனக் ப்	 திதல்ல.	`எ ,
எ !’	என் 	என்	வல 	ைக	விரல்கைள	ஒ 	ப மனான	கட்ைடயால்	எத்தைன
தடைவ	ந க்கி	இ க்கிறாள்!
நா ம்	எவ்வளேவா	 யன் 	பார்த்ேதன்.	ஒவ்ெவா 	எ த் ம்	ஏேதா	நடனம்
ஆ வ ேபால்	ெதரி ம்.	எப்ப 	அைதப்		ப ப்ப ,	என்ன	எ வ 	என்ெறல்லாம்
எனக் ப்	 ரியத்தானில்ைல.	ஒவ்ெவா 	வ ப்பி ம்	நான்தான்	கைடசி	மாணவி.
நான்	தின ம்	பள்ளிக் டத்தில்	அ ம்	திட் ம்	வாங் கிேறன்	என் 	ெதரிந்தால்

த் ப்	ேபாய்வி வார்.	நான்	ெசான்னேதயில்ைல.	பாவம்,	அவராவ 	நிம்மதியாக
இ க்கட் ம்!

“இப்ப ெயல்லாம்	ேகட்டா	ஒத் க்கமாட்டா,	க ணா!”
அதற் ப்பின்	நடந்தெதல்லாம்	யா க்ேகா	நடந்தைதப்ேபால்	இ க்கிற .	ேவதியல்
ஆய்வகத்ைத	ஒட் யி ந்த	அைறயில்	என்ைனத்	தள்ளி,	கதைவ	ெவளியில்
ட் கிறார்கள்.



ஒேர	இ ட் .	ஜன்னல்	இல்லாததால்	 ச் 	 ட் கிற .	எத்தைன	ேநரம்	அங்
இ ந்ேதேனா!	கண்விழித் ப்	பார்த்தேபா ,	அப்பா ம்	பாட் ம்	கவைல டன்
என்ைனேய	பார்த் க்ெகாண் ந்தார்கள்.
“கைல!	என்னம்மா	ஆச் ?	நீ		ஸ் ல்ல	மயக்கம்	ேபாட் ட் யாம்!”	என்றார்	அப்பா,
கவைல டன்.	“அந்த	நல்ல	 ச்சர்தான்	ஒன்ைன	வீட் ேல	ெகாண் 	விட் ட் ப்
ேபாறாங்க!”		என்றாள்	பாட் .

நடந்த 	எல்லாம்	என்	நிைனவில்	எ ந்த .	“நான்	எ க்கேலப்பா,”	என்ேறன்.
அ ைக	வந்த .

“எைதேயா	பாத் 	பயந் 	ேபாயி க் ,”	என் 	பாட் 	அ மானம்	ெசய்தாள்.
“ெமாதல்ேல	 டா	ைமேலா	 .	எ ந்தி !”

“இப்ேபா	ஒண் ம்	ேவணாம்,	பாட் .	நான்	 ங்கேறன்,”	என் 	எ ந்தவள்,
அப்பாைவ ம்,	பாட் ைய ம்	இ க	அைணக்கிேறன்.

“கைல!	கைல!	என்னம்மா?”	அப்பா	பதறினார்.	வய க் 	வந்த	இந்த	இரண்
வ ஷங்களாக	நான்	அப்பாைவத்	ெதாட்டேத	கிைடயா .

“எனக் 	ஒங்க	ெரண் 	ேபைர ம்	ெராம்ப	பி க் ம்பா!”	என்	 க்கத்ைத	மைறத் ,
	சிரிக்க	 யல்கிேறன்.	பிற 	என்	அைறக் ள்	 ைழந் 	கதைவத்
தாளிட் க்ெகாள்கிேறன்.

மீண் ம்	இ ள்.	என்ைனச்	 ற்றி	நான் 	பக்கங்களி ம்	க ைமயான,	ெகட் ச்
வர்!	எந்தப்	பக்கம்	ேபாக	 யன்றா ம்	இ க்கிற .

மிரண் ேபாய்,	“என்ைனக்	காப்பாத் ங்கேளன்!”	என் 	கத் கிேறன்.

“நீ ம்	தற்ெகாைலக்	ேகசா?”	ஒ 	 ரல்,	ேலசான	சிரிப் டன்	ஒலிக்கிற .

தற்ெகாைலயா?	நான்	ெசத் விட்ேடனா!	ஐேயா!	அப்பா	 த் ப்ேபாவாேர!

எங்கள்	வீட்ைடப்	பார்க்க	 யல்கிேறன்.	 யவில்ைல.	பயங்கரமான	அந்த
இ ளிேலேய	அைடபட் க்	கிடந்ேதன்.

என்	ஆத்மா	சாந்தியைடய		 ைச	ெசய்கிறார்கள்.	எனக் ம்	அந்த	இ ளிலி ந்
வி தைல	கிைடக்கிற .

வீட் 	வாசலில்		நாளிதழ்	கிடக்கிற .	 தல்	பக்கத்திேலேய	என்	ேபாட்ேடா!
	இப்ேபா ம்	ப க்க	 யவில்ைலதான்.	ஆனால்,	என்ன	எ தியி க் ம்	என்
ஊகிக்க	 கிற .

“ஆசிரிையயால்	தி ட் ப்பட்டம்	 மத்தப்பட்ட	மாணவி	 க் 	ேபாட் க்ெகாண்
இறந் ேபானாள்!”



அப்பா	கதறிக்	ெகாண் ந்தார்:	“கண் !	கைலக்கண் !	ஏம்மா	இப்ப 	ஒ
காரியம்	ெசய் ட்ேட?	நீ	நல்ல	ெபாண் ன் 	எனக் த்	ெதரியாதா!
எ க்கேலன் 	நீ	ேவற	தனியா	ெசால்ல மா?	நீ	ெசான்னப்ேபா	 ரியாம	ேபாச்ேச!”
க ணா	 ச்சர்	மட் ம்	நிம்மதியாக	இ க்கலாமா?		நிைனத்த	மாத்திரத்தில்	அவள்
வீட் க் ள்	 ைழந்ேதன்.	பீேராவில்	அ க்கி	ைவத்தி ந்த	 டைவக க்கிைடேய
இ ந்த 	அ 	--	என்	உயிைரப்	பறித்த	அந்த	சிவப் 	நிற	பார்க்கர்	ேபனா.

என்ைனப்ேபாலேவ	க ணா ம்	அதிர்ச்சி	அைடந்த 	ெதளிவாகத்	ெதரிந்த .
ற் ற் ம்	பார்த்தவள்,	அைத	ஒ 	 டைவக க் ள்	ெச கி,		நன்றாக

மைறத் ைவத்தாள்.
இவள்	ெசய்த	ெகா ைமயால்,	அதனால்	அைடந்த	பயத்தால்,		என்ன	ெசய்கிேறாம்
என் 	சரியாகப்	 ரியாமேலேய	என்	உயிைர	மாய்த் க்ெகாண்ேடேன!

அந்த	நிைலயி ம்	ஒ 	சி 	தி ப்தி	பிறந்த .	உயி டன்	இ க் ம்ேபா 	ெசய்ய
யாதைதெயல்லாம்	இப்ேபா 	சாதிக்கலாம்.			நான்	ெதாடாமேலேய,

ெபா ட்கைள	இடம்	மாற்றி	ைவக்க	 ேம!		

சற் ப்	ெபா த் ,	 டைவகளின்	பின்னால்	ைகையவிட் த்	 ழாவினாள்	க ணா.
பதட்டத் டன்,	சைமயலைறக் ள்	 ைழந்தவள்,	அங்கி ந்த	ேமைசேமல்	கிடந்த
ேபனாைவப்	பார்த்தாள்.	 ச்ைச	உள்ேள	இ த் க்ெகாண்ட 	எனக் 	நன்றாகேவ
ேகட்ட .

ேவண் ம்.	நன்றாக	ேவண் ம்.	பயம்	என்றால்	என்னெவன் 	இவ க் 	மட் ம்
ெதரிய	ேவண்டாமா?

தணைலத்	ெதா வ ேபால்	அைத	ஒ 	விரலால்	ெதாட்டாள்,	தான்	காண்ப
நிசம்தானா	என் 	உ திப்ப த்திக்ெகாள்ள	நிைனப்பவளாக.
அப்ேபனாைவ	எ த் 	 ராயரில்	ைவத் ப்	 ட் னாள்.	தான்தான்	ைகமறதியாக
அைத	அங் 	ைவத்தி க்க	ேவண் ம்	என் 	நிைனத்தி ப்பாள்.	 ட்டாள்!
ம நாள்	காைல	க ணா	அந்த	 ராயைரத்	திறந் 	பார்த்தேபா 		அவள்	 கத்தில்
ேதான்றிய	கலக்கத்ைத	ரசித்ேதன்.	`இன் 	 ரா ம்	ேதடட் ம்!’	என்
ஆக்ேராஷமாக	 தலில்	எ ந்த	ேயாசைனையக்	ைகவிட்ேடன்.

எங்ெகங்ேகா	ேத விட் ,	பள்ளிக் டத்திற் ப்	 றப்பட்டாள்	க ணா.
“ஆ!”

இதற் த்தாேன	காத் க்ெகாண் ந்ேதன்!

ட் 	ைவத்த	ேபனா	எப்ப 	தன்	ெச ப் க் ள்	 ந்த 	என் 	நன்றாகக்
ழம்பட் ம்!		



அவள்	சற் ம்	எதிர்பாராத	இடங்களில்	அப்ேபனா	 ைளத்த .	அரிசிமா
சம் டத்ைதத்	திறந்தேபா ,	அ 	சிவப்பாக	ஒளிர்ந்த .	மிளகாய்ப்ெபா 	டப்பாவில்
சிவப்ேபா 	சிவப்பாக!		எவ்வள தான்	பத்திரப்ப த்தினா ம்,	அதற் க்	கால்
ைளத்த .

க ணா க் ப்	 திய	கவைல	பிறந்த .	பள்ளிக் டத்தில்	இ க்ைகயில்,
ைகப்ைபக் ள்	வந் விட்டால்?	அப்ேபா 	ெவளிேய	வந் 	வி ந் ,	தன்ைனக்
காட் க்ெகா க்கா 	என் 	என்ன	நிச்சயம்?

ந ங் ம்	கரங்க டன்	அ க்க 	ைபையத்	திறந் 	ேசாதைன	ேபாட்டாள்.	நிம்மதி
ேபாயிற் .

“இந்த	வீட் ேல	ேபய்	இ க் ங்க.	வீ 	மாத்திடலாம்,”	என் 	படபடப் டன்	அவள்
றியைதக்	ேகட் ச்	சிரித்தான்	மிஸ்டர்	க ணா.

நடந்தைத	அவள்	ெசால்லக்	ேகட் ,	“ேபனா	கிைடச்ச	விஷயம்	ெவளியில
ெதரியக் டா .	நீ	மாட் ப்ேப!”	என் 	எச்சரித்தான்.	“அைதத்	 க்கிக்	 ப்ைபயில
ேபா !”

அந்தப்	பாழாய்ப்ேபான	ேபனா க்காக	என்	உயிைர	வாங்கியவள்,	“நல்ல	பார்க்கர்
ேபனா!	எவ்வள 	ஆைசயா	வாங்கின !”	என் 	தயங்கினாள்.
“அப்ேபா,	ெகாைலக்	 த்தத் க்காக	ெஜயி க் ப்	ேபாறியா?”	என் 	கத்தியவன்,
	“எங்ேக	அந்த	சனியன்?	 .	ெந ப்பில	ேபாட் டேறன்,”	என் 	ேம ம்	 ரைல
உயர்த்தினான்.

அவ்வள 	சீக்கிரம்	அவைளத்	தப்பிக்க	வி ேவனா!

“இங்கதாேன	ெவச்ேசன்!”	என் 	 ழப்பத் டன்	அவள்	ேமைசையத்	தடவினாள்.
என்னால்	எ தேவா,	ப க்கேவா	இயலாமல்	ேபான 	பிறவியிேலேய	என்
ைளயிலி ந்த	ஏேதா	ேகாளாறினால்	என்ப டத்	ெதரிந்திராத	இவெளல்லாம்

ஆசிரியத்	ெதாழி க்ேக	இ க் !	நான்	பல	வ டங்களாக	அடக்கி	ைவத்தி ந்த
பய ம்	 க்க ம்	ெவ ப்பாக	மாறின.

மாதக்கணக்கில்	நான்,	ேபனா,	க ணா	 வ ம்	விைளயா ய	இந்த	விைளயாட் ன்
இ தியில்	நான்தான்	ெவன்ேறன்.		

`மன	நிைல	சரியாக	இல்ைல,’	என்ற	காரணத் டன்	உத்திேயாகத்திலி ந்
விலக்கப்பட்டாள்	எனக் ப்	ெபாய்யாகத்	தி ட் ப்பட்டம்	 ட் யவள்.		
ெவறித்த	பார்ைவ டன்	ஒேர	இடத்தில்	உட்கார்ந்தி ந்தவைள	விவாகரத்
ெசய் விட் ,	இன்ெனா 	கல்யாணம்	ெசய் ெகாண்டான்	மிஸ்டர்	க ணா.
எனக் 	இனிேமல்	அங் 	என்ன	ேவைல?	அப்பாைவப்	பார்க்க	ேவண் ம்ேபால



இ ந்த .	விைரந்ேதன்.

மாைல	ேபாட் ந்த	என்	படத்தின் ன்	நிைல ைலந் 	உட்கார்ந்தி ந்தார்	அப்பா.

`நம் ங்கப்பா.	நான்	எ க்கேல!’	என்ேறன்	ெகஞ்சலாக.
ஆனால்	அவ க் 	என்	ஓலம்	ேகட்கவில்ைல.	அ தப ேய	இ ந்தார்.
கதாசிரியரின்	 றிப் :	இளம்	ப வத்தில்	தி ர்	மரணம்	அைடந்தவர்கள்
ெபா ட்கைள	இடம்	மாற்றி	ைவப்பார்கள்.	சில	சமயம்	விைளயாட்டாக.
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பாகீரதி	மாமிைய	`மாமி’	என்றைழத்த	எங்களில்	யா ம்	அவ க் 	ரத்த
சம்பந்தமான	உறவினர்களில்ைல.

பள்ளிக் டத்திற் 	ேநர்	எதிர்	வீட் ல்	அரசாங்கத்திற் ச்	ெசாந்தமான	இடத்தில்
யி ந்த 	மாமியின்	 ம்பம்.	சீ 	மாமாவிற் 	அரசாங்கத்தில்	ஏேதா	சிறிய

ேவைல.	அதனால்	அவ க் 	அளிக்கப்பட் ந்த	வீ ம்	சிறிய .	ஆனால்	நாற்ப
வய ட	இ க்காத	மாமியின்	மனம்	விசாலமான .

ஒ 	மணி	 மா க் 	பள்ளிக் டம்	 ந்த ம்,	மாமி	தன்	வீட் 	வாசலில்
நின்றி ப்பாள்.	ேகாலாலம் ரில்		ேகாயில்,	கல்யாணம்	ேபான்ற	இடங்களில்தான்
டைவ	உ த்திய	தமிழர்கைளப்	பார்க்க ம்.	மாமிேயா	காட்டன்	 டைவயில்!
	இனம்ெதரியாத	மகிழ்ச்சிைய	உணர்ந்ேதன்.

ஒ 	நாள்,	என்ைனப்	பார்த் 	சிேநகிதமாகச்	சிரித்தப ,	“ஒன்	ேபர்	என்னம்மா?”
என் 	விசாரித்தாள்.

பள்ளிக் டத்தில்	ஆங்கிலம்,	மலாையத்தவிர	ேவ 	ெமாழிகளில்	ேபசக் டா
என்ற	விதி	தமிைழக்	ேகட்ட டேன	என்ைன	மாமியிடம்	ஈர்த்த .

அ த் ,	நான்	வீ 	ேபாய்ச்ேசர	இரண் 	பஸ்	மாற்றி,	ஒ 	மணி	ேநரம்	பி க் ம்
என்றறிந் ,	“வளர்ற	வய .	அத்தைன	ேநரமா	பசிேயாட	இ ப்ேப?	வந் 	ஒ 	வாய்
சாப்பிட் ட் ப்	ேபா,	ஷீ !”	என்றாள்	உரிைமேயா .	(என்	ெபயர்	 சீலா	என் தாேன
ெசால்லியி ந்ேதன்?)		பிற டன்	 லபமாக	ெந ங்கிவி ம்	வித்ைத	மாமிக் த்
ெதரிந்தி ந்த .

ஆயிரக்கணக்கானவர்க க் 	விைரவாகத்	தயாரிக்கெவன	நிைறய
எண்ைணையக்	ெகாட் யி ப்பான்	பள்ளி	காண் ைன	நடத்திய	ஆ	ேசக்.	(சீன
ெமாழியில்	மாமா).	உப் க் ப்	பதில்	ேசாயாவிலி ந் 	தயார்ெசய் ம்	கீசாப்.	நாள்
தவறா 	இைதேய	சாப்பிட் ச்	சாப்பிட் 		நாக் 	ெசத்தி ந்த .	அதிகமாகப்	பி
ெசய் ெகாள்ளா 	மாமியின்	வீட் க் ள்	 ைழந்ேதன்.

சில	வாரங்களில்,	ஆறாம்	ப வம்	ப த் க்ெகாண் ந்த	எங்களில்	சில க் 	மாமி
ைகச்சாப்பா தான்.	ஒ 	சாம்பார்,	ெகாஞ்சம்	ேமார்.	உ ைளக்கிழங் ,
கத்தரிக்காய்,	வாைழக்காய்	என் 	ஏதாவ 	ஒ 	`இந்திய’	கறிகாைய	காரசாரமாக
வதக்கி	ைவத்தி ப்பாள்.		அவ்வள தான்.	ஆனால்,	மாமி	அன் டன்



பரிமா ம்ேபா 	அமிர்தமாக	இ ந்த .

ஒ 	தடைவ	ெசான்னாேல	மாமிக் 	எங்கள்	ெபய டன்	எல்லா	விவரங்க ம்
நிைனவில்	பதிந் வி வ 	எங்க க் ப்	ேபராச்சரியம்.		`இந்தமாதிரி	ஒ
ஞாபகசக்தி	இ ந்தால்	நாெமல்லாம்	சரித்திரப்பாடத்தில்	 ற் க் 	 !’	என்
றி	சிரிப்ேபாம்.

“வி 	வரவர	சரியாேவ	சாப்பிடறதில்ைல.	சிகெரட்	பி க்கறியா?	அதான்	பசி
மந்தமாயி த் !”

அவன்	 ப்ெபயர்	வி வலிங்கம்.	மாமிக்ேகா,	 தல்	நாளிலி ந்ேத	அவன்
வி தான்.

“ஐேயா!	இல்ைல,	மாமி!”	என் 	ம த்தேபா ,	எங்கள்	 கத்தில்	 ன்னைக.

“ெபாய்யாடா	ெசால்ேற?	படவா!”	என் 	ெசாரெசாரப்பான	அவன்	கன்னத்ைத	மாமி
உரிைம டன்		கிள்ளியேபா ,	நாங்கள்	எல்லா ம்	உரக்கச்	சிரித்ேதாம்.
வி 	ெவட்கத் டன்	ெநளிந்தான்.

“தின ம்	ேசா 	ேபாடற	அந்த	நல்லவங்க	யா ?	நாங்க ம்	பாக்க	ேவணாமா?””
என்ற	அம்மா டன்,		அப்பா ம்	ஒ 	நாள்	என்ைன	அைழத் ப்ேபாக	வந்தி ந்தார்.

மாமி	வீட் க் ள்	இ ந்தாள்.	 ைஜ	அைறயில்	மணியி க் ம்	ஒலி	ேகட்ட .

`ஓ,	இன் 	ெவள்ளிக்கிழைம	இல்ைல?’	என் 	என்	ேயாசைன	ேபாயிற் .	அன்
மாணவ	மாணவிக ம்,	ஆசிரியர்க ம்	ெதா ைகக் ப்	ேபாக	ெசௗகரியமாக
பள்ளிக் டம்		 ன்னதாகேவ	 ந் வி ம்.		
ஐந் 	நிமிடங்கள்	ெபா த் 	மாமி	வந்தாள்,	பக்திப்பழமாக.	ெநற்றி	நிைறய	வி தி,
ங் மம்.	என் டன்	நின்றி ந்தவர்கைளப்	பார்த் 	 க	மலர்ச்சி டன்,	“வாங்ேகா,

வாங்ேகா,”	என் 	வாயார	வரேவற்றாள்.	“ஸாரி.	 ைஜயிலி ந்ேதன்,”	என்
மன்னிப் ம்	ேகட் க்ெகாண்டாள்.

எனக் ப்	ெப ைமயாக	இ ந்த .

அம்மா	விஷயத் க் 	வந்தாள்.	“எங்க	மக க் 	நீங்க	தின ம்	சாப்பா
ேபாடறீங்களாம்.	அ 	சரியில்ேல.		நீங்க	ஏதாவ 	வாங்கிக்க ம்,”	என் 	தன்
ைகப்ைபையத்	திறந்தாள்.
“ெமாதல்ேல	ைபைய	 ங்ேகா,”	என்றாள்	மாமி,	அதட்டலாக.	“நா
ழந்ைதக க் 	சாப்பா 	ேபாடறதால	நான்	ஒண் ம்	 ைறஞ்

ேபாயிடமாட்ேடன்.	அதிதிக் ப்	பண்ற 	ேதவர்க க் ப்	பண்ற க் ச்	சமானம்
ெசால்லி	ெவச்சி க்கா!	பா ங்ேகா,”	என் 	ஓர்	ஆன்மிகப்	 த்தகத்ைத	எ த்தாள்.

எல்லா	இளவயதினைர ம்	தனக் ப்	பிறக்காத	 ழந்ைதகளாகக்	க ம்	மாமியின்



ெப ந்தன்ைம	அம்மா க் ப்	பி த்தி ந்த .	“இந்தக்	காலத்தில	இப்ப ம்	ஒ
ம ஷி!”		என் 	நாங்கள்	தி ம் ம்	வழியில்	அப்பாவிடம்	 றினாள்.
“ஒனக் 	ஒலகம்	 ரியல.	ஆதாயமில்லாம	யா ம்	எந்தக்	காரிய ம்
பண்ணமாட்டாங்க!”

என்ன	ஆதாயம்?
நாங்கள்	மாமியிடம்	அன் 	பள்ளிக் டத்தில்	நடந்தைவகைளெயல்லாம்	 ற,
சிரித்தப 	ேகட்பாேள,	அ வா?
தனியாக	இ க்ைகயில்,	அப்பா	என்னிடம்	ேகட்டார்	மாமாைவப்பற்றி.

மாமா	யா ட ம்	அதிகம்	ேபசமாட்டார்,	வீைணைய	ைவத் க்ெகாண் 	தன்
அைறயிேலேய	இ ப்பார்,		இந்த	வ டம்	ேவைலயிலி ந் 	ஓய் 	ெபற்ற ம்,
வாடைக	வீட் க் ப்	ேபாய்வி வார்கள்		என் 	எனக் த்	ெதரிந்தைதக்
ெகாட் ேனன்.		

`தஞ்சா ர்கிட்ேட	ஒ 	கிராமத்தில்	ஏைழக் ம்பத்தில்		பிறந் ட்ேடேன,	என்ன
ெசய்யற ,	ஷீ !		இரண்டாந்தாரமா		வாக்ைகப்பட்ேடன்.	வயசானவரா	இ ந்தா
என்ன,	பணக்கார	நா !	நம்ப	பாகீரதி	அேமாகமா	இ ப்பா!’	அப்ப ன்னா	எல்லா ம்.
பணக்கார	நாடா	இ ந்தாப்ேபால	அங்ேக	இ க்கிற	எல்லா ேம	பணப்பாரான்
ஆயி மா?	அேதாட,	மாமா க் 	வீைணதான்	ெபாண்டாட் !	நான்	ெவ ம்
சைமயக்காரிதான்!’	என் 	மாமி	என்னிடம்	அந்தரங்கமாகக்	 றியைதச்	ெசால்லத்
ேதான்றவில்ைல.	அந்த	வயதில்	அதன்	அர்த்தம்	எனக் ப்	 ரிய மில்ைல.
“அந்தப்	ெபாம்பைள	நல்லவங்க	இல்ேல,	 சிம்மா!”	என்றார்	ரகசியக் ரலில்.

“ஏம்பா?”	என் 	ேகட்ேடன்,	எ ம்	 ரியா .

“`இந்தப்	பக்கம்	வ ம்ேபா ,	நீங்க	வாங்கேளன்,’	அப்ப ன் 	என்ைன	ஒ மாதிரி
பாத் ச்	ெசான்னா	அந்த	…,”	ஒ 	ெகட்ட	வார்த்ைதையப்	பிரேயாகித்தார்.
“அம்மாகிட்ட	ெசால்லிடாேத.	என்ைனச்	சந்ேதகப்ப வாங்க”.
“சாமி	பக்தியா	இ ப்பாங்கேள?”

“எல்லாம்	ேவஷம்!”	அப்பா	ஏளனச்சிரிப் 	சிரித்தார்.	“ராத்திரி	 ச் ம்	தண்ணி
அ க்கிறவன்	காைலயில	பட்ைட	பட்ைடயா	வி தி	 சிக்கிட் 	ஒலகத்ைத	ஏமாத்தற
கைததான்	இ ம்!”
வி ம்,	நடராஜா ம்,	`எப்ப ம்	ைசவச்சாப்பா தான்!	யா க் 	ேவ ம்?’	என்
மாமி	வீட் க் 	வ வைத	நி த்திவிட்டதற் க்	காரணம்	 ரிந்த .	`பாவிகளா!
என்னிடம்	ெசால்லி	இ க்க	மாட் ர்கேளா?’	என் 	மனத் ள்	திட் க்ெகாண்ேடன்.

அதன்பின்	நான்	மாமி	வீட் க் ச்	சாப்பிடப்	ேபாகவில்ைல.		அம்மா க் த்	 ேராகம்



ெசய்யப்பார்க்கிறாள்	என் 	ஒேர	ஆத்திரமாக	இ ந்த .

மாமி,	“என்ன ,	 சி?	இப்பல்லாம்	நீங்க	இந்த	மாமிைய	மறந் ட்ேடள்ேபால
இ க்ேக?”	என் 	ேகட்டேபா ,	“ெபரிய	பரீட்ைச	வ .	நிைறய	ப க்க ம்,”
என் 	சமாளித்ேதன்.	எதற்காக	உற 	 ைற	ைவத் க்	 ப்பி வ !

எதிர்வீட்ைடக்	காலி	ெசய் ெகாண் 	அவர்கள்	ேபானேபா ட	நாங்கள்	யா ம்
உதவிக் ப்	ேபாகவில்ைல.
எனக் க்	கல்யாணமாகி,	ைகயில்	 ழந்ைத டன்	ஒ 	கச்ேசரிக் ப்
ேபாயி ந்தேபா ,	பின்னால்	மாமி	உட்கார்ந்தி ந்தைதப்	பார்த்ேதன்.

“ேபாய்,	பிள்ைளையக்	காட் ட் 	வா!”	என் 	அம்மா	பணித்தாள்.

நான்	தயங்கிேனன்.

“எ வாக	இ ந்தா ம்,	சாப்பா 	ேபாட் க்காங்கேள!	ேபா,”	என்றாள்	அம்மா
வற் த்தலாக.
`எ வாக	இ ந்தா ம்!’

அதற் 	என்ன	அர்த்தம்?
அம்மாைவ	உற் ப்	பார்த்ேதன்.		எங்கள்	கண்கள்	கலந்தன.	அம்மாவின்	 கத்தில்
ஒ 	சி 	சிரிப் .	ஆேமாதிப்ப ேபால்	கண்கைள	ஒ 	 ைற	சிமிட் ,	மிக	மிக
ேலசாகத்	தைலயாட் னாள்.
அப்ப யானால்,	அப்பா	ெசான்ன	உண்ைம	அம்மா க் ம்	ெதரி மா?	ஏன்	என்னிடம்
எ ம்	ேகட்கவில்ைல?

ன் 	சாதாரணமாகப்பட்டெதல்லாம்	இப்ேபா 	 தாகாரமாகத்	ெதரிந்த .
வி வின்	கன்னத்ைதக்	கிள்ளிய ,	நடராஜாவின்	ேதாைள	அைணத்த ,	சதீஷ்
வ ப்பில்	 தல்	என் 	கட் 	அைணத் ப்	பாராட் ய 		–	இப்ப 	எத்தைனேயா!
என்	நண்பர்கைள	அந்த	வீட் க் ள்	வரவைழக்க	நான்	ஒ 	பாலமாகப்
பயன்பட் க்கிேறன்!	நிைனக்கேவ	கசப்பாக	இ ந்த .

“ேபாகலாம்மா.	நவராத்திரி	கச்ேசரியிேல	தைரயில	ஒக்காந் 	ேகக்க	 யேல,”
என் 	எ ந்ேதன்.	கவனமாக,	பின்பக்கம்	தி ம்பா 	 ன்வாசல்வழியாக
மண்டபத்திற் 	ெவளிேய	நடந்ேதன்.

ேயாசிக்ைகயில்,	ஒ வித	பச்சாதாப ம்	எ ந்த .	பசித்தவ க் 	ெவ ம்
ஊ காய்	கிைடத்த ேபால்,	அந்த	விடைலப்	ைபயன்கைளத்	தற்ெசயலாகத்
ெதா வ ேபால்	ெதாட் ,	அல்ப	சந்ேதாஷம்	அைடந்தி க்கிறாள்	பாகீரதி	மாமி!
பாவம்!
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விமானம்	கீேழ	இறங்கிக்ெகாண் ந்த .

` ப்ைப!	 ப்ைப!’	என் 	 வியப ,	உதட் டன்	ஒட் ய		நிரந்தரமான	 வ டன்
விமான	பணிப்ெபண்	பயணிகளின்	இைடேய	விைரந்தாள்.
ேவ 	தன்	சட்ைடப்ைபக் ள்	ைவத்தி ந்த	காகிதத்ைத	எ த் 	அவள்
பி த்தி ந்த	ெபரிய	பிளாஸ் க்	ைபக் ள்	எறிந்தார்.	சில	வாரங்களாகேவ	தான்
அ பவித்த	 ழப்பம்	அத டன்	ெதாைலந் விட்டதாக	ஓர்	எண்ணம்	உதிக்க,	சி
சிரிப்பில்	உத கள்	விரிந்தன.

தா ம்	அவர 	மகிழ்ச்சியில்	பங் 	ெகாள்பவள்ேபால்	அவைரப்	பார்த் ப்
ன்னைகத்தாள்	பணிப்ெபண்.	ெவளிநாட் ல்	சில	காலத்ைதக்	கழித் விட் ,
	தாய்நா 	தி ம் ம்	எத்தைனேபைர	அவள்	பார்த்தி க்கிறாள்!

அச்சிரிப்ேப	அவ டன்	ஒ 	ெந க்கத்ைத	உண் பண்ண,	“என்	மக க் க்
கல்யாணம்!	அ க் த்தான்	ேபாேறன்,”	என் 	ெதரிவித்தார்.	ெசால் ம்ேபாேத
ஆனந்தமாக	இ ந்த .

`ெவளிநா 	ேபானால்,	ைகநிைறயச்	சம்பாதிக்கலாம்,’	என் ,	கல்யாணமாகி	ஒேர
மாதத்தில்	மேலசியா க் ச்	ெசன்றி ந்தார்.	 ன் ,	நான் 	ஆண் க க்
ஒ ைறதான்	மைனவிையப்	பார்க்க	 ந்த .	அவர்	ஒவ்ெவா 	 ைற	வந்
ேபா ம்ேபா ம்	ஒ 	 ழந்ைதக் 	வித்திட் ப்பார்.	 ம்மாவா?	ஒவ்ெவா
ைற ம்	இரண் 	ப க் க்	 ைறயா ,	சங்கிலி,	வைள,	ேதா 	என்

மைனவிக் 	வாங்கிப்ேபாவாேர!	மீனாட்சி	அவர்	அ த்த	 ைற	வ ம்வைரயில்
நைககைள	எல்லா க் ம்	காட் க்	காட் ப்	ெப ைமப்ப வாள்.
ேவ வால்	அவ்வள 	எளிதாக	தி ப்தி	அைடந் விட	 யவில்ைல.	 த்தவள்
ரஞ்சனி	பா க்காகச்	சி ங் ம்ேபா ம்,	தளர்நைட	பழ ம்ேபா ம்
பக்கத்திலி ந் 	ரசிக்கக்	ெகா த் ைவக்கவில்ைல.	எதிர்ப்ப கிற	சி 	 ழந்ைத
ஒவ்ெவான்ைற ம்	பார்த் ,	`என்	ரஞ்சனி	இப்ேபா 	இவ்வள 	ெபரியவளாக
இ ப்பாளா?’	என்ெற ந்த	ேயாசைனையத்	தவிர்க்க	 யவில்ைல.

மகள்	ைகையப்	பி த் ,	பள்ளிக் டத்திற் 	அைழத் ச்	ெசன்றதில்ைல.
ப்பைடந்தேபா ,	`நமக் 	ெராம்பத்தான்	வயதாகிவிட்டேதா!’	என் 	ெப ைம ம்

கவைல மாக		அவள கில்	நிற்கவில்ைல.
ேயாசிக் ம்ேபாேத	அயர்ச்சியாக	இ ந்த .	ஆனால்,	நல்ல	தந்ைதயாக
இ ந்தி க்கிேறாம்	என் 	தி ப்திப்பட் க்ெகாண்டார்.



தான்தான்	சி வயதில்	ப க்க ம்	வசதியற் ,	ஏழ்ைமயில்	உழன் விட்ேடாம்,	தன்
ழந்ைதகளாவ 	நன்றாகப்	ப த் 	 ன்ேனற	ேவண் ம்	என் 	உடைல	வ த்தி,

அ ப்ப யில்	உழன்றார்.	ஒ 	ெகட்ட	பழக்கத்திற் ம்	இடம்	ெகா க்கா ,
சம்பாதித்ததில்	ெப ம்ப திைய	மைனவிக் 	அ ப்பினார்.	வ மான	வரி
கிைடயா 	என்பதால்	நிைறயேவ	ேசமிக்க	 ந்த .

தன்	சம்பாத்தியத்தில்	மைனவி	வாங்கிய	வீட்ைட	இன் ம்	பார்க்கவில்ைல.	வீ
கிடக்கிற ,	ெவ ம்	உயிரற்ற	ெபா ள்!	கல்யாணத்தின்ேபா 	 ரித் 	நிற் ம்
மகைளப்	பார்க்கேவண் ம்	என்ற	ஆைச	வளர்ந்த .

கைட	 தலாளி,	“ெவளிநாட் லி ந் 	சைமயல்	ெசய்ய	வர்றவங்க க்
மட் ம்தான்	பர்மிட்	ெகா ப்பாங்களாம்.	அப்ேபா,	யார்	பரிமா வாங்களாம்?”	என்
அ த்தேபா ,	ேவ க் ப்	பயம்	வந்த .	பரிசாரகர்கள்	பற்றாக் ைறயால்	பல
சாப்பாட் க்கைடகள்	 டப்பட்ட 	அவ க் 	மட் ம்	ெதரியாதா,	என்ன?

“உள் ரிேல	எவனாவ 	வரமாட்டானா,	ெமாதலாளி?”
“இங்க	இ க்கிறவங்க		நா 	பங் 	சம்பளமில்ல	ேகக்கறாங்க?	அப்ேபா,	நாம்ப
இட்லி,	ேதாைசேயாட	ெவைலையக்	 ட் னாத்தான்	கட் ப்ப யா ம்.	யா 	சாப்பிட
வ வாங்க?”

ேவ 	பதட்டமாக,	“நான்	பரிமாறிட் ப்ேபாேறன்.	என்ேனாட	சம்பளத்ைத	மட் ம்..,”
என் 	இ த் விட் ,	“மக க் க்	கல்யாணம்	வ ,”	என் 	அசட் ச்சிரிப் ச்
சிரித்தார்.
அதிகாைல	நான் 	மணிக் 	எ ந் ,	காைலப்	பலகாரத் க்கான	ஆயத்தங்கைள
ஆரம்பிப்பார்.	பத் 	மணிக் 	பகல்	உணைவத்	தயார்	ெசய்யேவண் ம்.	இரண்
மணியிலி ந் 	ஓரி 	மணி	சற் 	ஓய் .	அதன்பின்,	இர 	ஒன்ப 	மணிவைர
இைடவிடாத	உைழப் .	மகைளக்	கல்யாண	ேகாலத்தில்	பார்க் ம்	இன்பக்கனவில்
உடல்	இைளப் ம்,	அ க்க 	வ ம்	சளி,	காய்ச்ச ம்	 ச்சமாகப்பட்டன.		

கல்யாணப்	பத்திரிைக டன்,	அவைர	அதிரைவத்த	அந்தச்	ெசய்தி ம்	வந்த .

சாப்பாட் க்கைடக் 	வந்த	அம்மாளிடம்	 ைறயிட்டார்:	“தங்கச்சி!	என்
மக க் க்	கல்யாணம்.	எனக் 	ஊ க் ப்	ேபாக	ஆைசயா	இ க் ,”	என்
ைறயிட் விட் ,	“`நீங்க	வரேவணாம்,	பிேள க் க்	ெகாட் 	அழற	காசில	தங்க

நைக	வாங்கி	அ ப்பி ங்கன் !’	மைனவி	ெசால்றாங்க!	என்னா	ெசய்யற ன்
ரியேல!”	என்றார்	அழமாட்டாக் ைறயாக.
“ ம்பத் க்காக	இவ்வள 	காலமா	உைழச்சி க்கீங்க.	நீங்க	ேபானா,	`ஏன்
வந்ேத?ன் 										விரட் வாங்களா,	என்ன!	சந்ேதாஷமா	ேபாயிட் 	வாங்க!”
என் 	ஆதர 	வர,	உற்சாகம்	மீண் வந்த .	பக்கத்திலி ந்த	அட க்கைடயில்
நான் 	ப னில்	மக க் 	ஒ 	சங்கிலி,	மாப்பிள்ைளக் 	ஒ 	க காரம்	என்



வாங்கிக்ெகாண்டார்.	பிரயாணத்தின்ேபா 	ெபட் யில்	ைவத்தால்	யாராவ
எ த் விடலாம்	என் 	பயெமழ,	உடேன	அைவகைள		அணிந் ெகாண்டார்.
அ க்க 	தன்	பிம்பத்ைதச்	சிறிய	கண்ணா யில்	பார்த் ப்	 ரித்தார்.
“விமானம்	ெசன்ைனைய	அைடந் விட்ட .	பயணிகள்		தத்தம்
இ ப்பிடங்களிேலேய	அமர்ந்தி க் ம்ப 	ேகட் க்ெகாள்ளப்ப கிறார்கள்,”	என்ற
அறிவிப்ைப	யா ம்	லட்சியம்	ெசய்யவில்ைல.	பரபரப் டன்	எ ந்தனர்.				

நீண்ட	காலத்திற் ப்பிற 	சந்திக்கப்ேபாகிேறாம்!	ெபண்டாட் 	பிள்ைளக க் ம்
தன்ைனப்ேபால்தாேன	மகிழ்ச்சியாக	இ க் ம்!
“எங்ேக	வந்தீங்க?”	எ த்த	எ ப்பில்	ேகட்டாள்	மைனவி	மீனாட்சி.	“க தாசி
கிைடக்கேல?”
“ேடய்!	அப்பா	வந்தி க்கா டா!”	என் 	ெதானிையச்	சற் 	மாற்றினாள்,	மகைனக்
கண்ட ம்.

தான்	எண்ணிக்ெகாண் ந்த ேபால்	இவன்	ப த் ப்	ெபரிய	ஆளாக
ஆகமாட்டான்	என் 	அவைனப்	பார்த்த ேம	ெதரிந்த .	ைமனர்ேபால்	இ ந்தான்.
அ கில்	வ ம்ேபாேத	 ர்வாைட.	அலட்சியமாக	அவைர	ஒ 	பார்ைவ
பார்த் விட் ,	எ ம்	ேபசாமேலேய	அப்பால்	நகர்ந்தான்.

`நான்	மாடா	ஒைழச் ச்	சம்பாதிச்ச	காைசக்	கரியாக்கிட் யாடா!’	என்
மனத் க் ள்	அ தார்.
ஏேதா	நிைனத் க்ெகாண்ட ேபால்	தி ம்பி,	“க காரத்ைதக்	ெகாண்டாங்க
பாக்கலாம்,”	என் 	ைகைய	நீட் னான்	ைமனர்.

“நீ	சம்பாதிச் 	வாங்கிக்க,”	என் 	கத்திய	அப்பா	அவ க் ப்	பழக்கமில்லாதவர்.
கைடக் ட் 	யாேரா	 திய	மனிதர்	வந்தி க்கிறார்	என் 	பயந்தவனாக,	தாயின்
பின்னால்	ஒளிந் ெகாண்டான்.

“பிள்ைளங்க க் 	என்ன	வாங்கிட் 	வந்தீங்க?”	மீனாட்சியின்	அ த்த	ேகள்வி.
தனக் ம்	ஏதாவ 	நைக	வாங்கி	வந்தி க்கமாட்டாரா	என்ற	ஆைசயில்	எ ந்த .

“நீ	ேவற!	பிேள க்ேக	ஆயிரக்கணக்கிேல	ெசலவழிஞ் ச் !”	என்
த்தப ,	சட்ைடக்காலைர	இ த் விட் க்ெகாண்டார்.

இவர்க க்ெகல்லாம்	சங்கிலி ம்,	பரி க ம்	ஒ 	ேக !

“மேலசியாவிேல	ெபரிய	ேவைல	பாக்கேற!	எங்க க்ெகல்லாம்	என்ன
ெகாண் வந்ேத?”	என்ற	உறவினர்களிடம்,	“என்ைனத்தான்	ெகாண் வந்ேதன்,”
என்றார்.	ஆபத் 	என்றா ம்	மைனவிக் 	எந்த	உதவி ம்	ெசய்யாதவர்கள்!	தான்
அயல்நாட் லி ந் 	 ட்ைட	 ட்ைடயாகப்	பணத்ைதக்	கட் க்ெகாண்



வ வ ேபால்	அல்லவா	ேகட்கிறார்கள்!
கல்யாணம்	 ந்த ம்,	மாப்பிள்ைள,	“ஒங்க	க காரம்	நல்லா	இ க் .	தங்க
ெசயின்	மாட் யி க்கீங்க?”	என் 	ைநச்சியமாக	விசாரித்தான்.

“இ வா?	கர்ணேனாட	கவச	 ண்டலம்	மாதிரி.	எப்ப ம்	என்	ைகயிேலேயதான்
இ க் ம்.	 ளிக்கிறப்ேபாதான்	கழட் ேவன்னா	பாத் க் ங்கேளன்!”	என்
அவன்	வாைய	அைடத்தார்.
தி ம் ம்ேபா ,	விமானத்தில்	அேத	பணிப்ெபண்.	தாய்நாட் க் ப்	ேபாகிறேபா
அவரிடம்	இ ந்த	உற்சாகம்	வ ந்தி ந்த 	அவள்	கண்க க் த்	தப்பவில்ைல.
“பி ச்சவங்க	எல்லாைர ம்விட் ப்	ேபாேறாேம	அப்ப ன் 	வ த்தமா	இ க்கீங்க
ேபால	இ க் ?”	என் 	விசாரித்தாள்.

`பி ச்சவங்களா!	அவங்கைளப்	ெபா த்தவைரக் ம்	நான்	சம்பாதிச் ப்ேபாடற	ஒ
இயந்திரம்.	அவ்வள தான்.	நா ம்	ம ஷன்தான்,	எனக் ம்	உணர்ச்சிங்க
உண் ன் 	யா ம்	நிைனக்கேல!’			
தன்ைனப்ேபான்றவர்களின்		அவல	வாழ்க்ைக	இவ க் 	எங்ேக	 ரியப்ேபாகிற
என் 	நிைனத்தவராக,	எ ம்	ேபசா ,	தைலையக்	 னிந் ெகாண்டார்	ேவ .
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தன்	சிேநகிதி	வீட் க் ப்	ேபாய்	தி ம்பிய	கமலம்	படபடத்தாள்:	“ேயாசிக்காம,
	கன்னாபின்னான் 	ேபர்	ெவச்சா	இப்ப த்தான்	ஆ ம்!”

த்தகத்தில்	ஆழ்ந்தி ந்த	ேர கா	நிமிர்ந்தாள்.	எ ம்	ேகட்கவில்ைல.	அம்மா
தாேன	ெசால்வாள்	என் 	காத்தி ந்தாள்.
“மீனாட்சிேயாட	ெபாண்	வயத் ப்	ேபர க் 	 வன் 	ேப 	ெவச்சா.	ஸ்ைடலா
ப்பிடற 	த் வ்.	இப்ேபா	என்ன	ஆச் ?”

“என்னம்மா	ஆச் ?”

“ெரண்டாவ 	 ழந்ைத	பிறந்த ம்,	இந்தக்	 ழந்ைதையக்	கரிக்கிறாராம்	அேதாட
அப்பா.	ெரண் 	வய க்	 ழந்ைதைய	அ ச் க்ெகால்றாராம்!”	என்னேவா,	தாேன
அைறபட்ட ேபால்	 றினாள்.		“சின்னக் ழந்ைத	கைடயில	பாக்கற
சாமாைனெயல்லாம்	ேகக்கத்தான்	ெசய் ம்.	அ க்காக	அ ப்பாேளா?”
“சரி.	இ க் ம்	 வன்கிற	ேப க் ம்	என்ன	சம்பந்தம்?”
“அப்பா	ம யில	ஒக்கார ம்தாேன	அந்தப்	பிள்ைள ம்	தவம்	பண்ணினான்?”

ேர காைவ ம்	கவைல	பி த் க்ெகாண்ட .	ெபயர்	 ட் ம்ேபா 	இன் ம்
கவனமாக	இ க்க	ேவண் ேமா,	ெபற்ேறார்?
நல்ல	ேவைள,	அவள்	 ராண	காலத் 	ேர காைவப்ேபால்	இல்ைல.
ைஜக் 	ஆற்றில்	நீர்	ெமாண் 	வ வதற்காகப்	ேபான	 னிவர்	பத்தினி		ேர கா

காந்தர்வக்	காதலர்களின்	சல்லாபத்ைதப்	பார்த் 	சற்ேற	மயங்கினாளாம்.	அதற் த்
தண்டைனயாக	அவ ைடய	தைலையக்	ேகாடரியால்	ெவட் ம்ப 	மகைனப்
	பணித்தாராம்	கணவர்	ஜமதக்னி.

பன்னிரண் 	வயதில்,	பைழய	படங்களில்		ேதான்றிய	சிவாஜி	கேணசைனத்
திைரயில்	பார்த் 	மயங்கிய	தாேனா,		கமலஹாசன்,	மாதவன்,	கார்த்தி,	ஆர்யா
என் 	இன் வைர	ஒவ்ெவா 	ந கைர ம்	மனதால்	நிைனப்பைத	நி த்தவில்ைல.
`ராமாயணத்திேல	வர	அகல்யாமாதிரி	நான்	கல்லாப்	ேபாக ம்னா,	இ
தடைவ	கல்லாகியி ப்ேபன்!	நல்லேவைள,	அந்தக்	காலத்திேல	நான்	பிறக்கேல!’
	எத்தைன	தடைவ	தங்ைக	பார்வதியிடம்	அைதச்	ெசால்லிச்	சிரித்தி க்கிறாள்!



இ ப 	வயதில்	ப ப்ைப	 த் விட் ,	“இ க் ேமேல	ப ச்சா,	வரன்
கிைடக்கிற 	கஷ்டம்.	அநியாயத் க் 	வரதட்சைண	ேகப்பா,”	என்ற	அம்மாவின்
நியாயத்ைத	ஏற் க்ெகாண் ந்தாள்	ேர கா.
தனக் 	வரப்ேபாகிறவ க்காவ 	நல்ல	ெபயர்	இ க்கிறதா	என் 	பார்த் த்தான்
க த்ைத	நீட்ட	ேவண் ம்	என் 	 	ெசய் ெகாண்ட 	அப்ேபா தான்.

தல்	வரன்	ராமச்சந்திரன்.		ஜாதகம்	கிைடத்தி ந்த .

“எனக் 	இவன்	ேவண்டாம்மா,”	என்றவைளப்	பார்த் 	அம்மா	 ழம்பினாள்.
நிைறயப்	ப த்தி ந்தான்.	தரகரிடம்	வரதட்சைணேய	ேவண்டாம்	என்
ெசால்லியி ந்தானாம்.	ஒேர	தங்ைக ம்	கல்யாணமாகி	ெவளிநாட் ல்	இ க்கிறாள்.

“இைதவிட	நல்ல	வரன்	கிைடக் மா?		ஒனக் 	இவைனப்	பண்ணிக்க
கசக்கிறேதா?”
“ேபைரப்	பா !		அப்பா	எ 	ெசான்னா ம்,	அ 	சரியா,	தப்பான் 	ேயாசிக்காம
தைலயாட் வான்.	நான்	அந்த	ராமரா	இ ந்தா,	தசரதர்கிட்ட	என்ன
ெசால்லியி ப்ேபன்	ெதரி மா?”	என் 	வீராேவசமாக	ஆரம்பித்தவ டன்	ேமேல
ேபசப்	பி க்கா 	கமலம்	அப்பால்	நகர்ந்தாள்.
எப்ேபா ம்	ேகட்ட தான்.	`நீங்க	 த்தி	ெகட் ப்ேபாய்,	அ க்க க்கா	ெரண்

	கல்யாணம்	பண்ணிண்டா,	அதற் 	நானா	பிைண?’	என்றி ப்பாள்.
ராமாயண ம்	இந்த	அள க் ப்	பிரபலமாகி	இ க்கா .

அ த்த 	 ப்ரமணியன்.

பயந் ெகாண்ேட	அவன்	ெபயைரச்	ெசான்னாள்	கமலம்.
“நான்	 தல்	ெபாண்டாட் யா,	ெரண்டாவதா?”

ஆச்சரியத் டன்,	“எப்ப க்	கண் பி ச்ேச?”	என்றாள்	கமலம்.	“ த்தாள்
ேபாயிட்டாளாம்.	இந்த	வர க் ச்	சின்ன	வய தான்!	 ழந்ைத ம்	கிைடயா !”

“ க க் 	வள்ளி,	ெதய்வயாைன.	இந்த	 ப்ரமணிய க் ம்	ெரண்
ேவ ேமா?”
“பி க்காட்டா	விட் .		பிறத்தியாைரப்	பழிக்காேத!”

ெபண்ைண	அதிகமாகப்	ப க்க	ைவத்த 	தப்ேபா	என் 	ேயாசிக்க	ஆரம்பித்தாள்
தாய்.		எதர்க் ம்	 தர்க்கம்தான்.	ேகட்டால்,	` ைள	எ க் ?	ேயாசிக்கத்தாேன?’
என்பாள்.
அ த் 	கிைடத்த	ஹரீைஷ	கமலேம	நிராகரித் விட்டாள்	கமலம்.	`ஸ்ரீேதவி,
ேதவி’	என் 	ஏதாவ 	ஆரம்பிப்பாள்,	 ைளையப்	பயன்ப த் ம்	மகள்.	எதற்



வம் !		

தான்	அந்தப்	பிள்ைள	 வைனப்பற்றி	இவளிடம்	ெசால்லிேய	இ க்கக் டா
என் 	தன்ைனத்தாேன	ெநாந் ெகாண்டாள்.		

அைதவிடப்	ெபரிய	தவ ,	தகப்பனில்லாத	ெபண்	ெகட் விடக் டாேத	என்ற
பரிதவிப் டன்	நாள்	தவறாமல்	அவைளத்	தன் டன்	ேகாயி க் 	அைழத் ச்
ெசன் 	இதிகாச	 ரணக்கைதகெளல்லாம்	ேகட்க	ைவத்த தான்.	சிறியவெளன்
பார்வதிைய	வீட் ேலேய	விட் விட் ப்	ேபானதால்தான்	அவள்	இவைளப்ேபால்
இல்ைல.
“கி ஷ்ணனா?	எப்ப ம்	ெபாண்கேளாேடேய	 த்திண் 	இ ப்பான்.
ெஜாள் ப்பார்ட் !”

“நன்னாப்	பா வானாம்!”	சற் 	நம்பிக்ைக டன்	ெசால்லிப்பார்த்தாள்	கமலம்.

“ேவற	விைனேய	ேவண்டாம்.	ஆயர்பா யில	வளர்ந்த	கி ஷ்ணன்	 ல்லாங் ழல்
வாசிச் தாேன	எல்லாைர ம்	மயக்கினான்?”

“ஒனக் ப்ேபாய்	வரன்	பாக்கேறேன!	இனிேம	நான்	ஒன்ேனாட	கல்யாணப்ேபச்ைச
எ த்தா,	`ஏண் ?’ன் 	ேக !’	என் 	 ைரத்தாள்	ெபற்றவள்.
அம்மா	இவ்வள 	கண் ப்பாகவா	இ ப்பாள்!	வயேதா	இ பத்தா 	ஆகிவிட்ட !
காதல்	 தினங்கள்	ப த் க்ெகாண் ம்,	வீட் க் ச்	சாமான்	வாங்கிப்
ேபாட் க்ெகாண் ம்	காலத்ைதக்	கழிக்க	ேவண் யி ந்த	தன்	விதிைய
ெநாந் ெகாண்டாள்	ேர கா.

ஒ 	நாள்	 பர்மார்க்ெகட் க் ப்	ேபாயி ந்தேபா தான்		அவைனப்	பார்த்தாள்.
பின்னாலி ந் .

என்ன	உயரம்,	அமிதாப்	பச்சன்	மாதிரி!	கைடச்	சிப்பந்தியிடம்	அவன்	ஏேதா
ேகட்ைகயில்,	`இ 	எந்த	ந க ைடய	 ரல்?	சரத்	பா வா?’	என்ற	ேயாசைன
எ ந்த .		

அவன்	இவைள	ேநாக்கித்	தி ம்பினான்.

ேர காவிற் த்	த மாற்றம்	ஏற்பட்ட .	தான்	ெவறித் ப்	பார்த்தைத	தப்பாக
எ த் க்ெகாண் ப்பாேனா?
“ேர தாேன?”

யாரி ,	உரிைம டன்	தன்	ெபயைரச்	ெசால்வ ?

“சந் !	ஞாபகம்	வ தா?	ஒன்	காைத	 க்கி	கணக் ச்
ெசால்லிக்ெகா ப்ேபேன?”	சிரித்தான்.	பல்வரிைச ம்	அழகாக	இ ந்த 	என்
றித் க்ெகாண்டாள்	ேர கா.



நிம்மதி டன்,	சிரிப் ம்	வந்த .	அவ க் ப்	பத் ப்	பன்னிரண் 	வயதாக
இ ந்தேபா ,	 ன்றாவ 	வீட் ல்	இ ந்தவன்.

அப்ேபாெதல்லாம்,	“பாவம்,	சின்னப்ெபாண் டா.	ெராம்பத்தான்	மிரட்டாேத.
அன்பாச்	ெசால்லிக் ,”	என் 	அவ ைடய	தந்ைத	அவ க் ப்	பரிவார்.

“இப்ேபா	என்ன	பண்ேற?	`ஒன் டப்	ேபசேறன்’ 	அ க்காேத!”	கலகலெவன்
சிரித்தான்.

“ ஷன்	எ க்கேறன்”.

“என்ன	பாடம்?”

“கணக் !”	இைதச்	ெசால்வதற் ள்	அவ க் 	ெவட்கம்	வந் விட்ட .
கத்ைதத்	தி ப்பிக்ெகாண்டாள்.

சந் 	ெபரிதாகச்	சிரித்தான்.

அவ டன்	என்ன	ேப வ 	என் 	 ரியவில்ைல.	“ஒங்கப்பா	ெசௗக்கியமா?”	என்
ேகட் ைவத்தாள்.

“இ க்க ம்,”	என்றான்,	அ வாரசியமாக.	“என்	தங்ைக	கல்யாணமாகி
அெமரிக்காவில	இ க்கா.	எனக் 	அங்ேக	கிைடச்ச	நல்ல	ேவைலைய	ஒதறிட் ,
நான்	இங்ேகேய	வந் ட்ேடன் 	அப்பா க் 	ேகாபம்.	வீட்ைட ம்,	நில லைன ம்
என்ேபரில	எ திெவச் ட் ,	அவேளாேடேய	ேபாய்	இ க்கார்!”
மரியாைத	 றித் ,	“ஒ 	நாள்	ஆத் க் 	வாேயன்.	அம்மா	ஒன்ைனப்	பாத்தா
ெராம்ப	சந்ேதாஷப்ப வா,”	என் 	அைழப் 	வி த்தாள்	ேர .

“இப்பேவ	வந்தா	உள்ேள	விடமாட் யா?”	மீண் ம்	சிரிப் .	“இன்னிக் ப்	பண்ண
யற	காரியத்ைத	நாைளக் ன் 	ஒத்திப்	ேபாடக் டா ”.

அவ ைடய	காரில்	பின்னால்	உட்காரப்ேபானவைள,	“ ன்னாேலேய	ஒக்கா ,	வா!”
என் 	அைழத்தான்	சந் .

அவன்	பக்கத்தில்	அமர்ந்தி ந்தேபா ,	எைதேயா	இழந்த ேபால்	இ ந்த .
எத்தைன	தடைவ	ேஜா 	ேஜா யாகப்	ேபா ம்	தம்பதிகைள ம்	காதலர்கைள ம்
பார்த் 	ஏக்கப்ெப ச் 	விட் க்கிறாள்!
கமன்	எல்லாம்	 ந்த ம்,	“ஒ 	நாள்	ெபாண்டாட் ைய	அைழச்சிண் 	சாப்பிட

வாடா,	சந் !”	என்றாள்	கமலம்,	உபசாரமாக.

“நீங்க	ேவற,	மாமி!	எனக் 	இன் ம்	கல்யாணேம	ஆகேல”.
ேர கா	நிமிர்ந் 	உட்கார்ந்தாள்.
“ஒ 	 ப்ப 	வய 	இ க்கா 	ஒனக் ?	அெமரிக்காவில	ெபாண்ணா	இல்ல?”



“அங்ேகேய	தங்க	எனக் ப்	பி க்கேல,	மாமி.	பணமா	ெபரி ?		நம்ப	நாட்ைட	விட் ப்
ேபானா,	எங்ேக ம்	ெசகண்ட்	கிளாஸ்தான்!”

“சரி.	இங்ேகேய	ஒ 	நல்ல	ெபாண்ணாப்	பாத் ,”	என் 	ஆரம்பித்த	கமலத்ைத
இைடமறித்தான்	சந் .	“இங்ேகதான்	ெபாண் ழந்ைத	பிறக்கறேபாேத
ெகான் டறாேள!”	தனக் 	மைனவியா ம்	பாக்கியம்	ெபறாத	அந்தக்
ழந்ைதக க்காக	வ த்தப்பட்டான்.	“இப்ேபா	எல்லா க் ம்	ஒேர	 ழந்ைததான்

இங்ேக.	அ ம்	ெபாண்ணா	இ ந் ட்டா,	ேகக்கேவ	ேவண்டாம்.	தான்
ெவச்ச தான்	சட்டம் 	சாதிக் ம்.	சண்ைட	ேபா ம்.	நிைறய	பாத் ட்ேடன்.	பயமா
இ க் ”.

கமலத்தின்	 கத்தில்	நம்பிக்ைக	 ளிர்விட்ட .	“எங்க	பார்வதிையப்
பண்ணிக்கிறயாடா?	நீ	ேகக்கற	ெபாண் மாதிரி	இ ப்பா!	பரம	சா ”,	என்ற
அம்மாவின்ேமல்	ேர க் 	ஆத்திரம்	வந்த .	 தலில்	தங்ைகக் க்
கல்யாணமானால்,	அப் றம்	தன்ைன	யார்	சீந் வார்கள்?	ஏற்ெகனேவ
வயதாகிக்ெகாண் க்கிற !

“ஏன்	மாமி,	ேர ைவ	எனக் க்	 ங்ேகான்னா,	`மாட்ேடன்’ ேவளா?”
“இவ	ஒன்ைன	ஆட் ைவப்பா!”	என் 	கமலம்	எச்சரிக்க,	“அதனால	என்ன!	காைத

க்கி,	 க்கி,	ப ய	ெவச் டமாட்ேடனா!”	என் 	சந் 	சிரித்தான்.

ேர ம்	அந்தச்	சிரிப்பில்	பங் 	ெகாண்டாள்.
“ஒ 	ேவ க்ைக,	மாமி,”	என் 	எைதேயா	ெசால்ல	ஆரம்பித்தான்	சந் .	“அப்பா
என்	ஜாதகத்ைத	தரகரிடம்	 த்தி ந்தாராம்.	யாேரா	ஒ 	ெபாண் ,	இவன்	ேப
எனக் ப்	பி க்கேலன் 	ெசால்லித்தாம்,”	என்றவன்,	அந்தப்	ெபண்	எதிரில்
நிற்பதாகக்	கற்பைன	ெசய் ெகாண் 	இைரந்தான்:	“நீ	என்ைனப்
பண்ணிக்காட்டா	ேபாேயன்!	எங்காத் 	கன் க் ட் 	 ல்	திங்காதா?”
கமலம்	கைடக்கண்ணால்	மகைளப்	பார்த்தாள்.	அவள்	விைறப்பாக
அமர்ந்தி ந்தாள்.		

“நீங்கேள	ெசால் ங்ேகா,	மாமி.	ேபரில	என்ன	இ க் ?”

“அதாேன!	ேபரில	என்ன	இ க் ?”	என்றவள்	ேர கா.
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ஆராவ 	தன்	 .வி.	ேசனலின்	வ மானத்ைதப்	ெப க்க	வழி
ேத க்ெகாண் ந்தேபா தான்	ெசந்தில்	அந்த	ேயாசைனையச்	ெசான்னான்.

“அப்பா!	எத்தைனேயா	ேப க் 	ெவளி க் ப்	ேபாய்	 த்திப்பாக்க		ஆைச.	ஆனா
வசதி	கிைடயா .	ஒவ்ெவா 	மாநிலத்தி ம்	ெரண் 	 		இடத்திேல	பந்தயம்
ெவச் 			இ த்த க்கலாம்!”
மைல	ஏறி,	பிற 	ஒ 	கம்பியில்	ப த்த	நிைலயில்	ஆற்ைறக்	கடந் ,		மற் ம்
	பி ப்பி யாக	ெநல்ைல	அள்ளி,	(வழியில்	இ 	` தங்கள்’	அவர்கைள	மறித் ,
பி த் த்	தள்ள)		ேசற்றில்	ஓ ,	அதற்ெகன	ைவக்கப்பட் ந்த	 ைடயில்	ெநல்ைல
நிரப்பி	–	இப்ப 	மனிதர்களின்	உடல்பலம்	மேனாபலம்	இரண்ைட ம்	ஒ ங்ேக
பரிேசாதிக் ம்	ேபாட் 	அ .	அெமரிக்காவில்	பார்த்த	நிகழ்ச்சியின்	அப்பட்டமான
காப்பி.
பந்தயத்தில்	ெஜயித்தால்	பத் 	லட்சம்!

பல	கிேலாமீட்டர்	நீளத்திற் 	வரிைச	பி த் 	நின்றார்கள்	எதிர்கால	லட்சாதிபதிகள்.
“பத் 	வ டங்களாகி ம்	எங்க க் ப்	பிள்ைளப்பாக்கியம்	இல்ைல.	அதற்கான
சிகிச்ைசக் ப்	பணம்	கிைடக் ம்	என்ற	ஆைசயில்தான்	இப்ேபாட் யில்
ேசர்ந்தி க்கிேறாம்!”	என்றாள்	 ரணி.
ப மனாக	இ ந்தாள்.	கணவர்	 ஜபராக்கிரமத் டன்	இ ந்தார்.	வய
நாற்ப க் ள்தான்	இ க் ம்	என்றா ம்,			அவர்களால்	ஒன்றாக	ஓட மா?
இல்ைல,	விைரவாக	நடக்கத்தான்	 மா?

`பாக்கிறவங்க க் 	எல்லா ம்	ஒேரமாதிரியாக	இ ந்தா	அ ப் 	தட் ம்!’	என்ற
ெசந்திலின்	ேயாசைன	அவர்க க் த்	ெதரியா .

“நம்பைள	ேபாட் யிேல	ேசர்த் க்கிட்டாங்க!”	அப்ேபாேத	 ழந்ைதையப்
ெபற்ெற த் விட்ட ேபால்	 ரணி	 தித்தாள்.
அழ ப்ேபாட் யில்	ெவன்ற	இ 	ெபண்கள்,	விைளயாட் 	வீரர்களான	இ
இைளஞர்கள்,	 ண் ம்	ஒல்லி மாக	இ 	ஆப்த	நண்பர்கள்		என் 	பத்
ேஜா க ம்	ெவவ்ேவ 	விதமாக	இ ந்தார்கள்.

“இரண் 	வயதான	என்	மக ைடய	இ தயச்	சிகிச்ைசக் 	ேவண் ய	வசதி
என்னிடம்	இல்ைல.	அதற்காகத்தான்	ெபயர்	ெகா த்ேதன்.		என்	உயிர்த்ேதாழி
வந்தனா ம்	என் டன்			பங் ெபற	வந்தி க்கிறாள்!”	என்ற	கல்பனா	ேவ



மாநிலத்திலி ந் 	வந்தி ந்தாள்.	கணினித் ைறயில்	பட்டம்	ெபற்றி ந்தாள்.
ரணிையவிட	பத் 	வயதாவ 	இைளயவளாக	இ ப்பாள்.

ேபாட் 	 வங்கிய .	பல	ேகமராக்கள்	ஒவ்ெவா வைர ம்	ெதாடர்ந் 	ஓ யப
இ ந்தன.	வார	இ தியில்	ஒ 	மாநிலத்திலி ந் 	ேவெறான்றிற் ப்
ேபாகேவண் ம்.		

`கல்பனாைவ ம்,	வந்தனாைவ ம்பற்றி	நாம்	தவறாக	 ெவ த் விட்ேடாம்!’
என் 	பிற	ேபாட் யாளர்கள்	ெபாறாைம டன்	 க் ம்	வைகயில்	ஆறில்
நான் 	இடங்களில்	அக் 	 தலாவ 	இடத்ைதப்	பி த்தி ந்தனர்.
ரணிக்ேகா,	அவள்	எண்ணிய ேபால,	இலவச	 ற் லாப்	பயணம்ேபால்

இ க்கவில்ைல	அந்த	அ பவம்.	 ச் 	வாங்கிய .	காைல	விந்தித்தான்	நடக்க
ந்த .

“அவங்க க்ெகல்லாம்	வயசாகேல!	 ரங் மாதிரி	ஏறிக்	 திக்க	 !”	என்
ெபா மினாள்.

“தி ம்பப்	ேபாயிடலாமா?”	என் 	மைனவிையக்	ேகட்டார்	பர ராமன்,
அ தாபத் டன்.

“அெதல்லாம்	 யா !”	அவள்	 ரல்	தீர்மானமாக	ஒலித்த .

ஏழாவ 	மாநிலத்தில்,	`இந்த	இரண் 	விைளயாட் ல்	ஒன்ைறத்
ேதர்ந்ெத க்கலாம்!’	என்ற	அறிவிப் 	இ ந்த .

அ 	மட் மா!
அதில்	ஒன்ைற	 த்த ம்,	அ த்ததற் ப்	ேபாக யா ,	ஆங்கில	எ த்தான	`U’
ஒ 	க ம்பலைகயில்	வைரயப்பட் 	இ ந்த .	 தலில்	ேபா ம்	 	ேவ 	ஒ

	உ ப்பினரின்	ெபயர்கைள	ேமேல	எ தி,	தம்	ெபயைர ம்	பகிரங்கப்ப த்திவிட
ேவண் ம்.	அப்ப ச்	ெசய்தால்,	ேமேல	இ ப்பவர்கள்	இரண்ைட ம்

த்தாகேவண் ம்.
(`இெதல்லாம்	அவசியமாடா?	 ேராகமில்ல?’	என் 	ஆராவ 	தயங்கியேபா ,	`
இந்தமாதிரி	ஏதாவ 	ஸ்டண்ட்	ெசஞ்சாத்தான்	எல்லா ம்	இைதப்பத்திேய
ேப வாங்கப்பா.	நம்ப	ேர ங்க்	ேமேல	ேபா ம்,’	என் 	அவைரச்	சம்மதிக்க
ைவத்தி ந்தான்	மகன்).

`இ 	அசிங்கம்!’	என் 	ெவளிப்பைடயாகேவ	ஒப் க்ெகாண் ,	ஒ வ ம்
க ம்பலைகயில்	மற்றவர்	ெபயைர	எ தவில்ைல.		
இ திச் ற் 	நான்ேக	 க்க டன்	ஆரம்பித்த .	உடலில்	அ ,	மிக ம்
தாமதமாக	வந்தார்கள்	என் 	மற்றவர்கள்	விலக்கப்பட் 	இ ந்தார்கள்.



“கால்	விரல்ேல	உணர்ச்சிேய	இல்ைல!”	என் 	 னகியப 	 ரணி	மைலேமல்
ஏற யா 	உட்கார்ந்தாள்.
இவ்வள 	 ரம்	கடந்தேத	அதிசயம்	என் 	ேதான்றிய 	பர ராம க் .
“எ க் ம்மா		இந்த	விபரீத	விைளயாட் ?	ேபா ம் 	ேபாயிடலாேம!”	என்றார்.
அைலச்சலில்	 ரணியின்	இ ப்பில்	சைத	அவ்வளவாகத்	ெதாங்கவில்ைல	என்ப
மட் ம்தான்	தி ப்திகரமாக	இ ந்த .

“அெதல்லாம்	 யா !”	அவள்	 ரல்	மீண் ம்	தீர்மானமாக	ஒலித்த .	“அ
ெரண் ம்	எங்ேக	காேணாம்?”
“யாைரக்	ேகக்கேற?”
“கல்பனா,	வந்தானாைவத்தான்!”

“பாவம்!		நாம்ப	வந்த	பஸ்ஸிேல	அவங்க க் 	இடம்	கிைடக்கேல.		வந் 	ேசர
இன் ம்	அைரமணியாவ 	ஆ ம்”.
“அப்பாடா!	இப்பத்தான்	எனக் 	நிம்மதியாச் .	கிளம் ங்க.	ஓய்வா	இ க்கவா
இங்ேக	வந்தி க்ேகாம்?”	என் 	அவைர	விரட் யப ,		 திய	உற்சாகத் டன்
எ ந்தாள்	 ரணி.	கால்வலி	ேபான	இடம்	ெதரியவில்ைல.
வழியில்	ஒ 	U!

வழக்கம்ேபால்	அைதக்	கடந் ேபான	கணவைர,	“ெகாஞ்சம்	இ ங்க,”	என்
த த்தாள்	 ரணி.
அதிர்ச்சி டன்	அவைளப்	பார்த் ,	“எ க் 	 ரணி?”	என்
த க்கப்பார்த்தவரிடம்,			“இ 	பந்தயம்.	இங்ேக		உணர்ச்சிங்க க் 	இடம்

க்கக்	 டா !”	என் 	மிரட்டலாகக்	 றியப ,	கல்பனா,	வந்தனா	என்
எ தினாள்.
பஸ்	நி த்தத்தில்	கி வில்	தங்க க் 	இ ப 	இடங்க க் 	 ன்னால்
நின்றி ந்த	கல்பனாவிடம்,	`என்	மைனவிக் 	நிக்கேவ	 யவில்ைல.	ஒங்க
இடத்ைதக்	ெகா த்தா	நல்லாயி க் ம்,’		என் 	அவர்	ெகஞ்சியேபா ,	சற் ம்
ேயாசியா ,	`அ க்ெகன்ன!’	என் 	ெப ந்தன்ைம டன்	பின்னால்	ேபான
இளம்ெபண்	பர ராமனின்	நிைனவில்	எ ந்தாள்.		

வழக்கம்ேபால்,	அ ரேவகத்தில்	பல	தைடகைளக்	கடந் வந்த	கல்பனா	தன்
வின்		ெபயர்	அங்ேக	எ தப்பட் ப்பைதக்	கண் 	அலறினாள்.

“ஐேயா!	இப்ப 	எங்கள்	 கில்	 த்த	அவர்க க் 	எப்ப 	மனம்	வந்த !”	என்
கதற	ஆரம்பித்தாள்.
“தி ,	தி மதி	பர ராமன்!	வாழ்த் கள்!	நீங்கள்	ேபாட் யில்	 தலாவதாக



வந்தி க்கிறீர்கள்!”	என் 	நிகழ்ச்சித்	ெதா ப்பாளர்	 கெமல்லாம்	சிரிப்பாகக்
றினார்.

`இந்த	மனிதர்	ெசான்னைதக்	ேகட் 	அவங்க	ேபைர	எ தாம	இ ந்தி ந்தா?’
என் 	எ ந்த	எண்ணத்ைத	ஒ க்கினாள்	 ரணி.	ெபா 	இடம்	என் டப்
பாரா ,	கணவைரக்		கட் 	அைணத் க்ெகாண் ,	 த்தமாரி	ெபாழிந்தாள்.

அவரால்	அவ ைடய	மகிழ்ச்சிையப்	பகிர்ந் ெகாள்ள	 யவில்ைல.	 ற்ற
உணர்ச்சி	மி ந்த .

அதற்க த்த	வாரம்	பரிசளிப் 	விழா.	பத் 	 க்க க் ம்	அைழப் 	அ ப்பி
இ ந்தார்கள்.	வந்தனாவின்	வற் த்தலால்		கல்பனா ம்	ேவண்டாெவ ப்பாக
வந்தி ந்தாள்.	 ரணிையப்	பார்க்கேவ	பி க்கா ,	தைலைய	அதீதமாகக்
னிந் ெகாண்டாள்.

“பரி த்ெதாைகயான	பத் 	லட்சம்..,”	அறிவிப்பாளர்	சற் 	நி த்தி,	ஒவ்ெவா
வினைர ம்	ஒ 	பார்ைவ	பார்த்தார்.

வாய்	ெகாள்ளாத	சிரிப் டன்,	 ரணி	எ ந்தி ந்தாள்.
“அத்ெதாைக	கல்பனா-வந்தனா	 விற் 	அளிக்கப்ப கிற !”

ேமைடயில்	அமர்ந்தி ந்த	ஆராவ 	தைலைய	ஆட் னார்,	அைத	அங்கீகரிக் ம்
வைகயில்.

“இெதன்ன	அநியாயம்!	நாம்பதாேன	ஃபர்ஸ்ட்	வந்ேதாம்!”	என் 	கணவரிடம்	உரக்க
ைறயிட்டவைள	“ஷ்!”	என் 	அடக்கினார்	அவர்.

(`அநீதிக் ம்	ஏமாற்றத் க் ம்		 ைணேபா ம்	உங்கள்	ேசன க் 	இனி	சந்தா
கட்டமாட்ேடாம்’	என் 	ேபாட் 	 ைவ	ஒ ங்ேக	எதிர்த்த	ெதாைலகாட்சி
ேநயர்களின்	சீற்றத் க் ப்	பயந் 	 ைவ	மாற்றியதற்காக	ேசனலின்
ெசாந்தக்காரரான	ஆராவ 	தன்ைனத்தாேன	பாராட் க்ெகாண்டார்.
`நம்ப	நாட் 	ஜனங்க	இன் ம்	தர்மம்,	நியாயம் 	ெகட் யா	பி ச் க்கிட்
இ க்காங்கப்பா.	நான்	அைத	ேயாசிக்காம	ேபாயிட்ேடன்!’	–	ெசந்தில்	தன்
ேதால்விைய	ஒப் க்ெகாண் ந்தான்).

“இப்ேபாட் யின்	ேநாக்கம்	உடல்	வலிைம,	மனவலிைம	இரண்ைட	மட் ம்	பரீட்ைச
ெசய்வதில்ைல.	மனிதத்தன்ைம	என் ம்	ஒன்றி க்கிற !	பிற க் 	உதவி
ெசய்யாவிட்டா ம்,	அவர்கள்	காைல	வா வ 	என்ன	தர்மம்?”	யாேரா
எ திக்ெகா த்தைத	உணர்ச்சி டன்	ேபசினார்	ஆராவ 	.	“சராசரி	என்
எ த் க்ெகாண்டால்,	பத் 	இடங்களில்	ஏ 	இடங்களில்	 தல்	இடம்
பி த்தி க்கிற 	கல்பனாவின்	 .		திட்டமி ம்	திறனா ம்,	எந்த	நிைலயி ம்
நிதானத்ைத	இழக்காத	 ணத்தா ம்	இ திச் ற்றி ம்	அவர்கள்



ெவன்றி ப்பார்கள்	என்பதில்	சந்ேதகமில்ைல.	ஆனால்..,”	ெவளிப்பைடயாகக்
ற்றம்	சாட்ட	வி ம்பா ,	 றிப்பாக	 ரணிையப்	பார்த்தார்.

அவ க் 	அவமானமாக	இ ந்த .	உத கைள	இ க்கிக்ெகாண் ,
கைடக்கண்ணால்	கணவைர	ேநாக்கினாள்.

ஒ 		ெப ச் 	எ ந்த 	அவரிடமி ந் .	அ 	நிம்மதிைய	ெவளிப்ப த்திய
ெப ச் !

க் 	வழியில்,	நல்லவர்	மனைத	ேநாக த் …	அப்ப யாவ 	ஒ 	 ழந்ைத	ெபற
ேவண் மா?	பிறக் ம்	 ழந்ைத	ஏதாவ 	 ைற டன்	பிறக்கா 	என்ப 	என்ன
நிச்சயம்?
“ேபாகட் ம்,	வி ங்க!	இந்த	ஒலகத்திேல	எல்லா ேம	ஏமாத் க்காரங்களா
இ க்காங்க,	”	என் 	அவைரச்	சமாதானப்ப த் வதில்	இறங்கினாள்	 ரணி.
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`அம்மா’	என்றாேல	கதாநாயகிக் ப்	பின்னால்,	இ ப ,	 ப்ப 	ேப டன்	ஏேதா	ஒ
ைலயில்	நடனமா பவள்தான்	என்	நிைன க் 	வ ம்.		அப்ேபாெதல்லாம்	நான்
ப்பிக்ெகாண் ந்த	கட்ைடவிரைல	எ த் விட் ,	கதாநாயகி

ெசய்வைதெயல்லாம்	ெசய் பார்ப்ேபன்.

சிரிப் டன்,	`இ 	ந க்கேவ	பிறந்தி க் !	ெபரிய	ந ைகயா	வ ம்!’	என்
அங்கி ந்தவர்கள்		சிலாகிப்பார்கள்.	அம்மா க் 	அ தான்	டானிக்.
தன்ைனத்தான்	ந ைக	என் 	யா க் ம்	ெதரியாமேல	ேபாய்விட்ட ,	மக க் ம்
அேத	நிைலைம	வரக் டா 	என்பதில்	 றியாக	இ ந்தாள்.
அவர்கள்	வாக் 	பலித்த .	எல்லா க் ம்	அபிமானமான	 ழந்ைத	நட்சத்திரமாக
ஒளிர்ந்ேதன்.

ஒன்ப 	வயதில்	நான்	வய க் 	மீறி	உயர்ந்தேபா ,	எனக் ப்		ெப ைமயாக
இ ந்த .	கலங்கியவள்	அம்மாதான்.		ேபாட் 	ேபாட் க்ெகாண் 	என்ைன
ஒப்பந்தம்	ெசய்ய	வந்த	திைரப்பட	இயக் னர்கள்,	` ழந்ைதப்	பாத்திரத் க் ப்
ெபா ந்தா .	ெபரியவளாக	இ க்கிறாேள!’	என் 	ஒ ங்கிப்ேபானார்கள்.
அம்மாவின்	ெகஞ்ச க் 	அவர்களில்	யா ம்		மசியவில்ைல.

மகளால்	இனி	 ழந்ைதயாகத்தான்	ந க்க	 யா ,	ஆனால்	வளர்ந்த
மங்ைகயாக	ந க்க	 ேம	என் 	அம்மாவின்	 த்தி	 க் 	வழியில்	ேபாயிற் .

அ ம்பாக	இ ந்த	என்		மார் க் ள்	எைதேயா	ைவத்தார்	ம த் வர்.	எனக்
மகிழ்ச்சி	தாங்கவில்ைல.	சி 	வயதிலி ந்ேத,	`	ஏம்மா	எனக் 	மட் ம்
உன்ைனப்ேபால	மார் 	ெபரிசா	இல்ைல?’	என் 	ேகட்டவளாயிற்ேற!
அப்ேபா 	எனக் த்	ெதரியவில்ைல,	நான்	அம்மாவின்	ைகப்பாைவயாய்,
நிரந்தரமாக	மனதளவில்	 ழந்ைதயாகேவ	இ ப்ேபன்	என் .		ஒ 	 ழந்ைதையப்
ப வ	மங்ைகயின்	உடலில்	அைடத்தார்கள்	என்ப 	 ரி ம்	வயதா	அ !

ப ந்தாக	அைலந்த	இயக் னர்களின்	கண்க க் 	என்	வளர்ச்சி	தப்பவில்ைல.
அதிக	சிரமமில்லா 	என்ைன	ந க்க	ைவக்கலாம்	என்ப 	அவர்க க் த்	ெதரிந்த
விஷயம்.		ஒ 	காட்சிைய	விளக்கினால்,	அைத	ஐந் 	விதமாக	ந த் க்	காட் ,
`உங்க க் 	எ 	ேவண் ம்?’	என் 	ேகட் ம்		 த்திசாலி	என் 	ெபயர்
வாங்கியி ந்ேதேன!

`மரப்பாச்சிக் ப்	 டைவ	 த்தினாப்ேபால	இ க் !’	என் 	சில	மாமிகள்
த்தா ம்,	திைரப்பட	ரசிகர்கள்	என்ைன,	என்	 ட் த்தனத்ைத,	அ க்க



மா ம்	 கபாவங்கைள		 மனதாக	ஏற் க்ெகாண்டார்கள்.	(இெதல்லாம்
விமரிசகர்கள்	எ தியி ந்தார்கள்	என் 	அம்மா	ெப ைம டன்	ப த் க்
காட் ய ).

ஒ 	நாைளக் 	இரண் 	ஷிஃப்ட்.	ஆனால்,	காமரா க் 	 ன்தான்	நான்	நானாக
இ ந்ேதன்.	ஒவ்ெவா 	காட்சியி ம்		வண்ண	வண்ண	ஆைடகளாக
உ த்தியேபா ,	எைதேயா	சாதித்த	நிைற 	ஏற்பட்ட .	(சி 	வயதில் ட	நான்
ெபாம்ைமகள்	ைவத் 	விைளயா யதில்ைல.	`கைடக் ப்	ேபாகலாம்,	வரியா?’
என் 	அம்மா	என்ைன	எங் ம்	அைழத் ப்	ேபானதில்ைல.	பட் ம்,	பீதாம்பர ம்
வாங்கித்	தந் ,	என்ைன	அழ 	பார்க்கவில்ைல.	அதற்ெகல்லாம்	எங்ேக	ேநரம்!)

` கத்தில்	அவ்வளவாக	 திர்ச்சி	இல்ைலேய!’	என் 	ெபரிய	தயாரிப்பாளர்கள்
தயங்கினார்களாம்.	அம்மா	பயந் ,	என்	 கத்தில்	எந்ெதந்த	பாகத்ைத	ெசப்பனிட

ேமா,	அைதெயல்லாம்	சீர்ப த்தச்	ெசய்தாள்.	ேகா க்கணக்கில்	சம்பாதிக் ம்
வாய்ப் கள்	வ ம்ேபா ,	லட்சங்கைளப்பற்றி	யாராவ 	ேயாசிப்பார்களா!
அம்மாவிற் 	லாபம்	அளித்த	ஒேர	 தலீ 	என்	 கமாற்றம்தான்.	ஒன்ைறப்
பத்தாக்கலாம்	என் 	யாராவ 	ஆைச	காட் னால்,	உடேன	நம்பி,	ேமாசம்	ேபா ம்
வர்க்கம்	அம்மா.		ெபான் ட்ைட	இ ம்	வாத்தாக	இ ந்த	நான்	சம்பாதித்த	க ப் ப்
பணெமல்லாம்	அம்மாவின்	ேபராைசயால்	அழிந் ேபாயிற் .

`இர 	பகலாக	நான்	உைழத் ச்	சம்பாதித்த	பணத்ைத	என்ன	ெசய்கிறாய்?’	என்
ேகட் ம்	அறிேவா,	 ணிச்சேலா,	ேநரேமா	எனக் 	இ க்கவில்ைல.	அம்மாதான்
சகல ம்.

`பத்திரிைகக்காரங்க	எப்ேபா	கல்யாணம் 	ேகப்பாங்க.		கைலத் ைறக்ேக	என்ைன
அர்ப்பணிச் ட்ேடன்	அப்ப ன் 	ெசால்லி !’	என் 	அம்மா	ெசால்லிக்ெகா த்தாள்.
யார்	யாேரா	என்	உடைலப்	பயன்ப த்திக்ெகாண்டார்கள்.	அைதெயல்லாம்	ெவளியில்
ெசால்ல	 மா,	என்ன!

என்	வாய்ப் கள்	அதிகரித்தன.		ஆனால்,	என்	உடலில்		இ ந்த	ெசயற்ைகயான
பாகங்கள்	அப்ப ேய	மாறா 	இ க்கவில்ைல.	 ன் 	இ ந்தைதவிட	ேமாசமாக
மாறின.	மீண் ம்	மீண் ம்	அ ைவச்	சிகிச்ைச.	வலி	ஒ றமி க்க,	கண்ணா யில்
	பார்த் க்ெகாண்டேபா ,	எனக்ேக	என்ைன	அைடயாளம்	ெதரியவில்ைல.
இப்ப ேய		நாற்பத்ைதந் 	வயைத	எட் விட்ேடன்.		என்	இடத்ைதப்
பி த் க்ெகாள்ள	சில	அப்பாவிக்	 ழந்ைதகள்	விைரவாக	ப வம்	அைட ம்
வழிகைளத்	ேத னர்.	எனக்ேகா	அக்காள்,	அம்மா	ேபான்ற	ேவடங்கள்தான்
கிைடத்தன.	அைத ம்	சிறப்பாகத்தான்	ெசய்ேதன்	என் 	பத்திரிைககள்
பாராட் ன.	என்	ைகயிலி க் ம்	 ழந்ைதைய	என்	க வில்	உ வாகி,
அைர ைறயாக	ெவளிேயற்றப்பட்டதாகேவ	பாவித் க்ெகாண் ,	அன்ைபப்



ெபாழிேவன்.	ஆனா ம்,	படத்தின்	ெப ம்ப திைய
ஆக்கிரமித் க்ெகாண் ந்தவள்	சில	நிமிடங்கேள	தைலகாட்ட	 ந்த
அவமானமாக,	ேவதைனயாக	இ ந்த .

என்ைனப்	பிஞ்சிேலேய	ப க்க	ைவத்ததன்	விைள கள்	விைரவிேலேய	ெதரிந்தன.
	என்	 ரலி ம்	ேதாற்றத்தி ம்	அகாலமான	 ைம!	பற்கள்	ஆட	ஆரம்பித்தன.
	சற்ேற	வைளந்த	 .	 ரலி ம்	ந க்கம்.	வாய்ப் கள்	அறேவ	நின்றன.	பத்
வயதிலி ந்ேத	என்ைன	அரவைணக்கக்	காத்தி ந்தவர்கள்	ஒ ங்கிப்ேபானார்கள்.

அ வைர	மிரட்டலாக ம்,	ெகாஞ்சலாக ம்	என்ைனத்	தன்வழி	நடத்திச்ெசன்ற
அம்மா ம்	மாறிப்ேபானாள்.	`கண் ’	என்றைழத்த	நாக் 	இப்ேபா 	`சனியேன!’
என்ற .

இதற்கா	சின்னஞ்சி 	வயதிலி ந்ேத	அவ்வள 	கஷ்டப்பட்ேடன்?

நான்	இழந்த	 ழந்ைதப்ப வத்ைத	 க ம்	பண ம்	ஈ 	ெசய்ய	 யவில்ைலேய!
காலங்கடந் 	வ த்தம்	ஏற்பட்ட .

மாரைடப்ைப		உண் பண்ணி,	ஆனா ம்	அைதக்	கண் பி க்க	 யாத	அள க்
ஏேத ம்	வழி	இ க்கிறதா	என் 		ஆராய்ந் ,	அைதச்		ெசயலி ம்	காட் ேனன்.

அம்மாவின்	மரணம்	என்ைன	எவ்வள 	 ரம்	பாதித் விட்ட 	என்
காட் க்ெகாள்ள	அன்ன	ஆகாரமில்லாமல்	 ன் 	நாட்கள்.	நான்	�������
������	

கைடசியாக	ந த்த 	அப்ேபா தான்.

ஆனால்,	நான்	எதிர்பார்த்தப ,	எனக் 		நிைற 	கிட்டவில்ைலேய,	ஏன்?

எதிர்காலத்ைத	நிைனக்கேவ	பயமாக	இ ந்த .	இனி	யார்	என்ைன	ஒவ்ெவா
நிமிட ம்,	`இைத	இப்ப ச்	ெசய்,	இந்தக்	ேகள்விக் 	இப்ப ப்	பதில்	ெசால் !’
என் 	வழிகாட்டப்ேபாகிறார்கள்?
அ த்த	நாள்.

` ன்னாள்	கதாநாயகி	…	தற்ெகாைல	ெசய் ெகாண்டார்.		அவ க்
உ ைணயாக	இ ந்த	தாயின்	மரணத்ைதத்	தாங்க யாமல்	ேபான தான்
காரணம்	என் 	நம்பப்ப கிற !’	என்ற	இரண்ேட	வாக்கியங்கள்	தினசரி	ஒன்றின்
	நான்காம்	பக்கத்தின்	ஒ 	 ைலயில்			இடம்ெபற்றி ந்த .

பல ம்	அைதப்	ப க்கா 	அ வாரசியமாகப்	பக்கங்கைளப்	 ரட் னா ம்,	சில
மாமிகள்,	`இந்தப்	ெபாண் க் த்தான்	அம்மாேமல	என்ன	பாசம்!’	என்
பிரமித் ,		`எனக் ம்	வந் 	பிறந்தி க்ேக	--	வார்த்ைதக் 	வார்த்ைத	எதிர்த் ப்
ேபசிண் !’	என் 	தைலயில்	அ த் க்ெகாண்டார்கள்.		
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ஓய் 	ெபற்ற	இைடநிைலப்	பள்ளி	ஆசிரிைய.	

1967	ெதாடக்கம்	இவர்	மேலசியா	தமிழ்	இலக்கியத் ைறயில்
ஈ பட் வ கின்றார்.	ெப ம்பா ம்	சி கைத,	கட் ைர,	ெதாடர்கைத,	வாெனாலி
நாடகம்,	விமர்சனங்கள்	ேபான்றவற்ைற	எ தி	வ கின்றார்.	இவரின்	இத்தைகய
ஆக்கங்கள்	மேலசியாவின்	பிரபல	ஆங்கில	மற் ம்	தமிழ்	இதழ்களி ம்
இடம்ெபற் ள்ளன.	பல	ேமைடகளி ம்	க த்தரங்கங்களி ம்	ேபசி ள்ளார்.
இந்தியர்களிைடேய	கா ம்	ச தாயப்	பிரச்சிைனகள்	 றித் 	தீவிரமாக
சிந்திக் ம்	இவர்	தம 	எ த் க்களில்	அவற்றின்	தீர் க்கான	ஆேலாசைனகள்
வழங்கி	வ கிறார்.	இைளஞர்	மேனாநிைலகள்	பற்றி	அதிகம்	எ தி ள்ளார்.
ேநர ச்	ச கச்	ேசைவயி ம்	ஈ பட் 	வ கின்றார்.	
பரிசில்க ம்,	வி க ம்

"சி கைதச்	ெசம்மல்"வி 	(1991)

"சிறந்த	ெபண்	எ த்தாளர்"வி 	(1993)

சிறந்த	சி கைத	எ த்தாள க்கான	வி 	(தங்கப்	பதக்கம்,	மேலசிய	தமிழ்
எ த்தாளர்	சங்கம்,	2006)
ஆஸ்ட்ேரா,	மேலசிய	தமிழ்	எ த்தாளர்	சங்கம்	நடத்திய	நாவல்	ேபாட் களில்
ன் 	 ைற	பரி 	ெபற்றி க்கிறார்.	

	

	

	

	

http://ta.wikipedia.org/wiki/1967
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%B2%E0%AF%87%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE
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